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Takdim 

Alevilik konusunda konuşmanın ve yazı yazmanın zorluğunu takdir edersiniz. Konuyu 

hazırlarken önyargılardan uzak durma adına önceliği kaynak kitaplara verdim. Bu konuda 

Diyanet vakfı yayınlarından çıkan “Alevi Bektaşi Klasikleri” tam da aradığım türden 

kaynaklardı.1 Çünkü üzerinde oldukça fazla yazı yazılmış, istismar edilmiş bir konuda, yoğun 

bir bilgi kirliliğinin yaşandığı ortamda yöntem çok önemli bir husustu. Amacımız sadece 

‘anlamaya’ yöneliktir. Bu konuda bütün kesimler kendi muhasebelerini yapmalıdır. Ön 

yargılardan uzak ilmi metodlar esas olmalıdır.  

Çalışmada klasik tarihsel sıralama yerine öncelikle kaynak eserleri öne çıkardık. 

Sonrasında tarihsel süreç ve en sonunda günümüzdeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine 

yer verdik.  

Gerek ‘Sünni’ gerekse ‘Alevi’ kesimler kesinlikle bu konuyu istismar edilmekten 

kurtarmalıdırlar. İslam ‘Sünnilerin’ tekelinde bir din olmadığı gibi, ‘Alevilerde’ kendilerini 

İslam’ın dışında bir kategoride tasnif etmemelidir.  

 Ayrıca Alevilik üzerine bulabildiğimiz kadarıyla Türkiye’de yayımlanmış eserleri de 

toplu olarak ekte sunduk. Yazının tamamında ‘Alevi’ kavramını günümüzde kullanıldığı için 

kullandık, yoksa tarihsel süreç içerisinde –bazı görüşlere göre- ‘Alevi’ ismi 20. yüzyıl 

başlarında yaygınlaştırılmış bir isimdir.  

1. Aleviliğin kaynakları veya kaynak sorunu 

Aleviliğin “kaynak sorunu” olduğu okuduğum birçok metinde geçmektedir. Ancak kaynaklar 

belki yetersiz olsa da bu konuda birçok eser telif edilmiştir. Ancak bu eserlerin birçoğu 

elimize ulaşmamış birçoğu da yakın zamana kadar gün yüzüne çıkmamıştır.  Diyanet Vakfı 

yayınlarından ilk etapta çıkan dokuz kaynak eser bu konuda bizlere ciddi anlamda ışık 

tutmuştur. Bu sebeple yukarıda da bahsettiğimiz gibi yazı üslubuna ters de olsa önceliği 

                                                
1 Okumaların yapıldığı dönemde Alevi Bektaşi Klasikleri serisinden 9 kitap çıkmıştı. 10. kitap Kaygusuz Abdal 

tarafından kaleme alınan “Dil-güşâ” isimli eserdir. Eser toplam 61 varaktır. 



kaynak kitaplarda ne yazıldığı noktasından başlamak istedik. Hazırlanan kaynak kitaplarda 

orijinal metin, metnin Latin alfabesiyle yazılmış hali ve sadeleştirilmiş hali yer almaktadır. 

Osmanlı Türkçesiyle 

yazılmış olan eserler 

son derece sade bir 

dille kaleme alınmış. 

Osmanlıca bilen bir 

kişi çok rahat 

anlayabilir. Osmanlıca 

bilmeseniz bile Latin 

alfabesi ile yazılmış 

Osmanlıca metni az bir 

gayretle rahatlıkla anlayabilirsiniz. Okumalarımızda aynı sayfalarda metinleri karşılaştırma 

imkânı bulabilmeniz oldukça isabetli olmuş. Hatta Osmanlıca çalışma yapanlar bu eserler 

üzerinde çalışabilirler.  

 Şimdi yayınevinin sıralamasına göre eserleri tanımaya çalışalım: 

 

2. Kaynak Kitapların Tanıtımı 

2.1. Besmele Tefsiri 

“Besmele Tefsiri”, Alevi Bektaşi Klasiklerinden çıkan ilk eserdir. Hünkâr Hacı Bektaşi 

Veli tarafından kaleme alınmıştır. Toplam 29 varaktır. 827/1423 tarihinde Cafer bin Hasan 

tarafından istinsah edilmiştir.2 

Eserde isminden de anlaşılacağı üzere besmelenin tefsiri yapılmaktadır. Rabbimizin 

Rahman ve Rahim sıfatı mucibince rahmet denizinin engin olduğu, kişinin, ne kadar büyük 

günah işlerse işlesin, Allah’ın rahmetinden umudunu kesmemesi gerektiği, şirk hariç 

Rabbimizin bütün günahları bağışlayabileceği akıcı bir üslupla anlatılmaktadır. Hikâyelerle 

konu desteklenmekte anlaşılması kolaylaştırılmaktadır.  

Eserde birçok yerde Kur’an ayetleri yer alır. Eser, her haliyle “Sünni” bir ekol sahibinin 

kaleminden çıkmış gibi dikkat çekmektedir.  

                                                
2 Kitab-ı Tefsir-i Besmele Ma’a Makalat-ı Hâcı Bektâş ismi ile Manisa Kütüphanesi’nde 3536 numara ile kayıtlı 

olan bu eser, 827/1423 tarihinde Cafer bin Hasan tarafından istinsah edilmiş 30 varaklık tek nüshadır. Hacı 

Bekta’ın Makalat’ı ile birlikte istinsah edilmiş olması ve makâlât üslubuna benzemesi, bu şerhin Hacı Bektaşa ait 

olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir. S:29–30 

S. 
No 

Eserin ismi Müellifi  Tarihi  Varak  
Sayısı 

1 Besmele Tefsiri Hünkâr Hacı Bektaşi Veli  1423 29 

2 Makalat Hünkâr Hacı Bektaşi Veli   24 

3 Kitab-ı Dar Anonim  21 

4 Velâyetname 

Hünkâr Hacı Bektaşi Veli 

Nakleden Bursalı Derviş Selman  1035 149 

5 Erkanname–1 Anonim  58 

6 Dâstân-ı İbrahim Edhem Anonim 1269 19 

7 Kitab-ı Cabbar Kulu Cabbar Kulu  132 

8 Hızırname Seyyid Alizâde Hasan b. Müslim 1265 167 

9 İlm-i Cavidan Vîrânî Baba  37 



Eser önce rabbimize hamd, resule salâvat ile başlamaktadır. Hacı Bektaş eseri kaleme 

alma sebebini şöyle açıklıyor: “Sonra ben za’if bu kitabı yazdım. Ahiret ve din yolunu 

başarmaya yardım olması için gerekli gördüğümden şeriat hükümlerinin sırlarından bir parça 

açıkladım, anlattım. Ki 

düşünenler çeşit çeşit faydalar 

bulup, ben za’ifi hayırla 

ansınlar. İnşa’allahu Ta’âlâ”3 

Allahu Te’ala Mirac Gecesi 

Hz. Muhammed Mustafa’ya 

“eğer her işte yardımımın 

seninle olmasını istiyorsan, 

keremimi lütfumu ve ism-i 

azamımı bildiren adım her an 

dilinde olsun’ diye hitap 

ettiğinde Resulullah (sav) ‘ism-

i azamın’ hangisi olduğunu 

sordu. Rabbimiz ise şöyle 

buyurdu: “Ey Muhammed, 

ism-i azamım Allah’tır. 

Keremimi bildiren adım 

Rahman’dır. Lütfumu bildiren 

adım Rahim’dir. Eğer her 

durumda ‘Bismi’llâhi’r-

rahmâni’r-rahim’ dersen ben 

keremim ve lütfum ile senin 

bekçin olurum’ dedi.”  

Resul, ‘İlahi, bu lütuf ve 

kerem yalnız bana mıdır, yoksa asilere de bu sofradan nasip var mı’ dedi. 

Tanrı Te’ala “Ey cömert peygamber, ben senin ümmetini senden bin kat daha fazla 

severim. Çünkü Lailahe illallah Muhammedün Rasulullah, derken önce benim adımı sonra 

senin adını söylerler. Her ibadette önce farzı, sonra senin sünnetini yaparlar. Senin ümmetin 

benim kullarımdır. Sen onlara şefaat edersen ben lütufta bulunurum. Şimdi onlar benim 

                                                
3 Besmele Tefsiri, Hacı Bektaşi Veli, Alevi Bektaşi Klasikleri–1, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Şubat 2007, S:41–42 

 Besmele Tefsirinde Geçen Ayetler 

1. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla 1/Fatiha 1 

2. “Allah onların kötülüklerini, iyiliklere çevirir”. 25/Furkan 70 

3. “Başıma bu dert geldi, sen merhametlilerin en merhametlisisin” 21/Enbiya 83 

4. “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başka (günahları) 

dilediği kimse için bağışlar. 4/Nisa 48 ve 116 

5. Sur’a üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa 

hepsi ölecektir. 39/Zümer 68  

Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış, bakıyor. 

39/Zümer 68 

6. Sur’a üflenince Allah’ın diledikleri hariç olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa 

hepsinin korkuya kapılacağı günü hatırla. 27/Neml 87 

7. Orada sıra sıra dizilmiş yastıklar, halılar vardır. 88/Gaşiye 15–16 

8. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir, karşılıklı oturup yaslanırlar. 56/Vakıa 15–16 

9. Üzerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. 76/İnsan 21 

10. Ona rahatlık güzel rızk ve Naim cenneti vardır. 56/Vakıa 89 

11. Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. 55/Rahman 72 

12. Orada canlarının istediği gözlerinin hoşlandığı şeyler vardır. 43/Zuhruf 71 

13. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. 76/insan 21 

14. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır 

ne de günaha girme. 52/Tur 23 

15. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. 21/Enbiya 103 

16. Takva sahiplerini heyet halinde çok merhametli Allah’ın huzurunda toplarız. 

19/Meryem 85 

17. Mü’min erkeklerle mü’min kadınları, önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nuru 

aydınlatıp giderken gördüğün günde onlara ‘bugün müjdeniz, zemininden ırmaklar 

akan ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir’  denilir. İşte büyük kurtuluş budur. 

57/Hadid 12 

18. Oraya varıp da kapılar açıldığında bekçileri onlara: Selam size! Tertemiz geldiniz. 

Artık ebedi kalmak üzere girin buraya, derler. 39/Zümer 73 

19. İşte ahret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan 

kimselere veririz. 28/Kasas 83 

20. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada 

hürmet ve selamla karşılanacaklardır. 25/Furkan 75 



kudretimin ve büyüklüğümün hakkı için ‘Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim’ derlerse, ben her 

işlerinde onlara kendilerinden daha yakın olayım. Allah’lığımla onların dünyada ayıplarını 

örteyim. Rahmanlığımla ahrette diğer insanlar arasında rezil etmeyeyim. Rahim’liğimle 

işledikleri günahları, sevaplarla değiştireyim’, dedi.4  

Konunun daha iyi anlaşılması için bir kıssa ile devam ediyor. Harun er-Reşid zamanında 

hayatında hiç salatalık görmemiş bir bedevi Arap, elindeki tohumları ekti. Yetişen birkaç tane 

salatalığı daha önce hiç görmediği için yeni bir ürün keşfetmenin sevinciyle bu ‘görülmemiş 

yemişi’ halifeye götürdü. Çünkü onun değerini en iyi padişah verebilirdi. Padişahta bu saf 

bedeviyi mahcup etmedi, hatta yanındakileri uyardı her hangi bir olumsuzluk yaşanmasın 

diye. Kendisinin büyüklüğüne itibar eden ve ‘görülmemiş yemişi’ sunan bedeviye çok büyük 

mükâfat verdi.   

Bu kıssadan yola çıkarak salatalığın tohumu tövbeye benzetilir, tohumu pişmanlık yerine 

ektiler ve gözyaşıyla suladılar. Utanmadan o işe yaramaz tövbelerini (yani acı salatalığı) ise 

iyi bir meta sanıp Allah’a sundular. Rabbimizde onları mahcup etmeyerek rahmetiyle 

muamele etti.5  

“O padişahlar padişahı, kitabın başında asileri düşündü. Bir köye birkaç rekât namazından 

dolayı rahmet eder. Bir köyün bir kez “Lailahe illallah” dediği için seksen yıllık günahını 

bağışlar. Onları utandırmaz.” 6 

Rahman sıfatının mü’min, kâfir herkesi kapsadığı, ancak kıyamet günü olduğunda rahmet 

denizini sadece mü’minlere has kılıp, kâfirlere haram kıldığı ifade edilir.7 

Yine miraçta Resulullah’ın yolculuğu esnasında ‘bin kez bin deniz’ gördüğünü, bu 

denizlerin ne denizi olduğunu sorduğunda Rabbimiz; “Ya Muhammed, o denizler benim 

rahmetimin denizleridir. Her bir denizin büyüklüğü bu dünyanın yetmiş bin katıdır. Doğudan 

batıya kadar bu denizlerden gönderdim. Müslüman’a ve kâfire verilen hoşluk, iyilik, gül, 

reyhan ve rahatlık hep o denizlerin dalgalarındandır. Yarın kıyamet günü geldiğinde, bu 

gördüğün denizleri bir anda senin ümmetinin üzerine saçayım ki mü’minlerin tamamı rahmete 

gark olsunlar” dedi.8  

Ayrıca yine aynı minvalde bir başka bölümde Sâci ve Kaffal Şâşi tefsirlerinde 

nakledildiğine göre, miraçta Rabbimiz, Hz. Muhammed’e (sav) üç deniz göstermişti. (Bahrü’l 

                                                
4 Besmele Tefsiri, S:42–45 
5 Besmele Tefsiri, S:54–61 
6 Besmele Tefsiri, S:65 
7 Besmele Tefsiri, S:69–70 
8 Besmele Tefsiri, S:69–73 



Atâ, Bahrü’l Cûd ve Bahrü’l Semâha) Her bir denizden sırasıyla, Allah, er-Rahman ve er-

Rahim dediği an Resulün ağzından yeşil, beyaz ve mavi renkte kuşlar çıkmış, bu kuşların 

kanatlarından dökülen damların her birinin bir melek olduğu anlatılır. Resul, Firdevs 

Cennetinde içerisinden bal, süt, su ve şaraben tahur olmak üzere dört ırmak geçen bir kubbe 

gördü. İçeri girmek istedi. Ancak giremedi. Hâlbuki kapı kilidinin dili ‘Bismi’llâhi’r-

rahmâni’r-rahim’di. Resul ‘Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim’ der demez kapı açıldı ve içeri 

girdi. “Bismi’nin mim’inden, Allah’ın he’sinden, er-Rahman’ın mim’inden ve er-Rahim’in 

mim’inden birer ırmak aktığını görür. Rabbimiz ‘Ya Muhammed sana ve senin ümmetine 

müjdeler olsun. Her kim sıdk ile ve itikatla ‘Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim’ derse bu dört 

ırmaktan onu kandırmayınca canını almayayım” dedi.9 

 Rabbimiz her türlü günahı bağışlayabilir. Rahmet denizi geniştir. Ancak kendisine şirk 

koşulmasını asla bağışlamaz (4/Nisa 48 ve 116). Hasan Basri Hazretlerinin kıssasında geçtiği 

gibi, bir kadın nasıl ki üzerine evlenilmesini hoş karşılamaz ise Rabbimizde şirki affetmez 10 

Rabbimiz, Hz. Musa’nın elbiselerini alarak onunla ilgili “vücudunda hastalık” olduğuna 

dair iftiraları boşa çıkaran taşı, temizliğine tanık olduğu için ateşte yakmamıştır.11 

Rabbimiz Hz. Muhammed’e, İsrafil’in sura üflemesiyle hiçbir canlı kalmayacağı, üçüncü 

üflemede ise insanların tekrar diriltileceği ve etraflarına şaşkınlık içerisinde bakacakları, 

yıldızların, nasıl parça parça olduğunu, dağların nasıl atıldığını, cehennemi, teraziyi, baba ve 

ananın evladlarından nasıl yüz çevirdiğini göreceklerini söyler.  

Peygamberimiz bu korkunç durumu işitince Rabbimize niyaz ederek ‘ümmetimin 

asilerinin durumu ne olacak’ dedi. 

Allahu Teala ise Resul’e ‘Ya Muhammed sana ve ümmetine müjde olsun ki, 

‘Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim’i nasip kıldım’ der ve Rahman adının karşılığı olarak sura ilk 

üfürüldüğünde ve Rahim adının karşılığı olarak diriltildiği zaman Allah kullarına: ‘Ey âşıklar, 

ey sadıklar, ey Ta-Ha ve Ya-Sin ehli dünyada yeterince durdunuz, şimdi hangi kapıdan 

isterseniz Cennete girin. Ben sizinim, siz de benimsiniz’ buyurur.12 

Rabbimiz Hz. Resul’e (sav) şöyle hitap etti: “Ey Ahmet, gökten inen dört kitabın 

tamamını topladım. Fatiha’nın içine koydum. Fatiha’da ne varsa hepsini Bismi’llâhi’r-

rahmâni’r-rahim’in içine koydum. Senin ümmetinden kim bir kez iman ile doğru 

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim derse, Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, Kur’an’ı okumuşçasına ve 
                                                
9 Besmele Tefsiri, S:101–113 
10 Besmele Tefsiri, S:74–77 
11 Besmele Tefsiri, S:77–81 
12 Besmele Tefsiri, S:82–89 



bunlarla ibadet etmişçesine sevap vereyim. Bu ne güzel kerem, bu ne güzel lütuf ki birkaç 

damla murdar sudan meydana gelmiş insana bu kadar fazla ihsanda bulunuyorum. Benim gibi 

bir padişahın dergâhı dururken, göz göre göre rast gele bir acizin dergâhına giden (kulun) 

toprak başına olsun. Kitabımın dergâhını, rahmetimle, şefkatimle, iyiliklerle bezedim. Elbette 

ki hediyem dergâhıma layık olacaktır.” 13 

“Şimdi ey mü’minler, görünmeyen bir düşmanınız vardır. Adı şeytani’r-racimdir. Bir de 

galip dostunuz vardır. Adı er-Rahmani’r-Rahim’dir. er-Rahmani’r-Rahim’i oku ki şeytani’r-

racimi kahreylesin, kovsun.14  

Zeliha’nın kıssası anlatılır. Kıssa ‘israiliyat’ emaresi gösterse de mesajında, Rabbimiz, 

puta tapan Zeliha’nın bile puttan isteğine cevap alamayınca, bu kez bir kez olsun “Ya Allah, 

ya Rahman, ya Rahim” demesiyle Allah’ın dileğini kabul ettiği ifade edilir. Bunun hikmeti 

sorulduğunda ‘putun dileğini yerine getiremediği, Bizim de dileğini yerine getirmememiz 

halinde sanem/put ile Samed arasında fark olmayacağı’ söylenir. Sonuç olarak, Allah’ın bir 

puta tapıcının bile bir kez Allah’tan yardım dilemesi ile dileğini kabul ettiğini, hayatı boyunca 

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim diyen Mü’min kulunun ayıplarını örtüp cennetini 

bahşedeceğini söyler.15  

Resul’e ‘Kulu Hak Te’ala Hazretine hangi ad ve hangi amel yakınlaştırır?’ diye sordular. 

Cevaben, ‘adlardan Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim, amellerden namaz’ dedi.16 

Eserin son bölümlerinde şeytandan sığınma ‘istiaze’ ile ilgili Hz. Yusuf ile Zeliha’nın 

kıssası eşliğinde konu anlatılıyor. Müslümanların günah işlemeye meyilli olması veya günah 

işlemesi şeytanı ziyadesiyle sevince gark eder. Ancak Rabbimiz tabiri caizse ‘şeytanın (lanet 

üzerine olsun) sevincini kursağında bırakır. Rahmeti sonsuz Rabbimiz, Eûzu billâhi mine’ş-

şeytani’r-racim Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahim diyen kullarını yalnız bırakmaz ve şeytanın 

tüm planlarını bozar. Eser Rabbimizin şu sözü ile biter: “Muhammed’in şefaati bereketinden 

bütün asilere rahmet ederim. Onları Resul ile cennete gönderirim, seni de yok edici 

cehenneme korum. Sen eziyet içinde, onlar rahatta olsunlar.” 17 

 

2.2. Makâlât 

                                                
13 Besmele Tefsiri, S:97 
14 Besmele Tefsiri, S:114 
15 Besmele Tefsiri, S: 122–129 
16 Besmele Tefsiri, S:142 
17 Besmele Tefsiri, S:145–153 



Hacı Bektaşi Veli’ye nisbet edilen eserin aslı Arapça olup, mevcut kitap Osmanlıca metni 

esas almış. Ancak diğer baskılarla karşılaştırma yapılmıştır. Eser dokuz bölümden (babdan) 

oluşmaktadır.  

Birinci Bölümde; insanların dört bölük olduğu, bunlar, abidler, 

zahidler, arifler ve muhibler’dir.18 Burada ki sıralama tarikatta en 

önemli tasnif olan Şeriat, tarikat, marifet ve hakikate tekabül eder. 

Sırayla bu kavramları açıklar. 

Abidler; “bunlar, şeriat topluluklarıdır ve asılları rüzgârdandır. İşte bu rüzgâr hem 

temizdir hem de güçlüdür. Çünkü rüzgâr esmeyince ekin taneleri samanından ayrılmaz ve 

eğer rüzgâr esmeseydi bütün dünya kokudan mahvolurdu. O halde helal ve haram, temiz ve 

murdar hepsi şeriat ile bilinir”19 diyerek şeriatın sakının dediklerinden sakınmak gerektiği 

ifade edilir. “Abidlerin ibadetlerine gelince namazdır, oruçtur, zekâttır; savaş için 

çağrıldığında kaçmayıp savaşa gitmektir…”20 

“İkinci bölük, zahidlerdir. Bunların aslı ateştendir ve bunlar “tarikat” topluluklarıdır. 

Bundan dolayı ateş gibi yansalar gerekir. İşte her kim bu dünyada kendi nefsini yakarsa, yarın 

ahrette türlü türlü azablardan kurtulur.”21 

“Üçüncü bölük, ariflerdir. Bunların aslı sudandır ve bunlar “ma’rifet” topluluğudur. İşte 

su temiz ve temizleyicidir.”22 

“Dördüncü bölük ise muhiblerdir. Bunların aslı topraktandır. Toprak rızaya teslim 

olmuştur. Bunun için muhibler de Hakk’a boyun eğmeli, ondan gelene razı olmalıdır.”23 

İkinci bölümde şeytanın hallerinden bahsedilir. “Nefis şeytanın vekilidir. Şeytanın 

komutanları ise, kibir, hased, buhl/cimrilik, açgözlülük öfke, kahkaha ve maskaralık24 olarak 

sıralanır. 

Üç, dört, beş ve altıncı bölümlerde insanın kaç makamda Tanrı’ya ereceği bildirilir. 

Yukarıda da bahsedilen dört kapı bu bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Alevilikte 

“dört kapı kırk makam” ismi verilen hususta ayrıntılı bilgiler verilir. Dört kapı Sünni 

tarikatlarda da yaygın olan bir sınıflandırmadır: 

                                                
18 Makâlât, Hacı Bektaşi Veli, Alevi Bektaşi Klasikleri–2, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, S:44 
19 Makalat, S:44 
20 Makalat, S:44 
21 Makalat, S:47 
22 Makalat, S:48 
23 Makalat, S:52 
24 Makalat, S:60 

Abid  Şeriat  Rüzgâr  

Zahid  Tarikat  Ateş  

Arif Marifet  Su   

Muhib Hakikat  Toprak  



 1. Makam: Şeriat 

1. İman 

2. İlim 

3. Zekât, oruç, gücü yetince hacca gitmek ve yine Allah yolunda savaşmaktır, cünüplükten 

temizlenmektir. Yüce Allah’ın sözüdür: ‘Namazı kıl ve zekâtı ver’ 

4. Helal kazanmaktır ve faizi haram bilmektir.  

5. Nikâh yapmaktır. 

6. Hayıs ve nifas halinde cinsel ilişkiyi haram bilmektir. 

7. Sünneti cemaattir.  

8. Şefkattir. 

9. Temiz giymek ve temiz yemek 

10. İyiliği emretmek ve yaramaz işlerden sakınmaktır.25 

2. Makam: Tarikat 

1. El alıp tövbe etmektir.  

2. Mürid olmak, müridler üç kategoride sınıflandırılır. mürid-i mutlak, mürid-i mecazi ve  

mürid-i mürted.  

3. Saçları tıraş etmek ve tarikata uygun elbise giymek 

4. Cihad aşkıyla yanmaktır. 

5. Hizmet eylemektir.  

6. Korku  

7. Ümitle yaşamak  

8. Hırka, zenbil, makas, seccade, tesbih taşımak; her şeyden ibret alıp hidayet üzere 

yaşamaktır.  

9. Nasihat sahibi ve muhabbet sahibi olmaktır. 

10. Aşktır, şevktir, fakirliktir.  

11. Can26 

3. Makam: Marifet 

1. Edeb 

2. Korku 

3. Aşırı istekleri sınırlamaktır 

4. Sabır 

                                                
25 Makalat, S: 68-75 
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5. Utanmak  

6. Cömertlik  

7. İlim  

8. Miskinlik  

9. Marifet 

10. Kendini bilmektir27 

4. Makam: Hakikat 

1. Toprak olmak 

2. Yetmiş iki milleti ayıplamamak 

3. Elini geleni men etmemek 

4. Dünya içinde yaratılmış her şeye güven vermesi 

5. Mülkün mutlak sahibi Allah’ın huzurunda eğilip itibar bulmaktır.  

6. Sohbettir ve hakikat sırlarını söylemektir. 

7. Manevi yolculuk 

8. Sır 

9. Allah’a yakarış 

10. Hakk’ı halkta görme (müşahede) ve Allah’a ulaşmaktır.28 

 

Yedinci bölümde, marifetin cevabını, sekinci bölümde ariflerin tevhidinden ve son olarak 

dokuzuncu bölümde âdem’in özelliklerinden beyan eder.  

 

2.3. Kitâb-ı Dâr 

Eser, Alevi Bektaşi kültürünün anonim bir eseridir. Bir tür manzum eserdir. Ölen kişi 

yada hata yapan kişinin topluluk önünde Allah’tan ve peygamber ve velilerin hatırı için affı 

için niyaz da bulunulmasını ifade eder. 

“Dar” kelimesi Arapçada “ev, şehir, yer”, Farsça da “ağaç, direk, idam sehpası” 

anlamlarına gelmektedir. Türkçe de ise her dildeki anlamları ile kullanılmaktadır. Dar, 

Farsça’daki anlamına uygun olarak muhibbin can feda etmek üzere meydanda ikrar verdiği 

yerin adıdır. Meydanın tam orta yerine “dar” denir.  

Tarikatın her hangi bir üyesi suç işlediğinde, meydan odasına çağrılarak sorgulanır. 

Gerekirse ceza verilir. Ceza verme işine “dara çekmek” adı verilir. Cemaatin ve dedenin 
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önünde canını yol uğrunda vermeye hazır olduğunu bildirmek için niyaz ederek meydanın 

ortasına gelip, ayakları mühürlenmiş halde kollar çapraz, baş öne eğik şekilde durmaya “dara 

durmak” denir.29  

Alevi-Bektaşi geleneğinde sadece hayatta olan talib ve dervişler dara çekilmez. Hakka 

yürüyen muhib, talib, derviş, baba veya dedebaba için de dar çekilir. Hakka yürüyen kimse 

için, üçüncü, yedinci ve kırkıncı günü yapılan törene; “dardan indirme erkânı” adı verilir.30 

Dardan indirme dara çekme sırasında Hakk’a yürüyen (ölen) kişi, görgü ve sorgudan 

geçirilmiş, yaşayan kişilerden helallik ve rızalık alınmış olur. İsparta bölgesindeki Alevi-

Bektaşi inancına göre dardan indirme erkânı uygulanıncaya kadar, Hakka yürüyen kişi 

kabirde rahat edemez. Darda (ayakta) bekler. Bu yüzden bir an önce dar erkânı 

gerçekleştirilir.31 

Dara çekilmeden önce, dede veya hoca dua eder. Topluma dünya ve ahiret hayatı 

hakkında aydınlatıcı bir konuşma yapar. Geride kalanları teselli edici sözler söyler. Çerağ 

uyandırılır, post serilir ve süpürge çalınır. Meydan (erkân) böylece açıldıktan sonra, Hakk’a 

yürüyen kişinin yakınlarından üç kişi dara dururlar. İçlerinden birisi dede cemaate hitaben üç 

defa şu tercümanı okur: “Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhemna le 

nekunenne mine’l-hasirin”32 sonra şöyle der: “Destur pirim! Yüzüm yerde, özüm darda, Hak-

Muhammed-Ali divanında, erenlerin dar-ı Mansur’unda canım kurban, tenim tercüman, bu 

fakirden alacağı olan, incinmiş, gönlü kırılmış kardeş varsa, dile gelsin, hakkını istesin. Burası 

Hak meydanıdır. Herkesin hakkı herkese teslim edilir. Razılık alınır. Hakkıma, yoluma 

bağlıyım. Allah, eyvallah...” 33 

Dede cemaatin bilgisine başvurur. Merhumun borcu veya alacağı varsa, mirasçıları 

bunları öder veya kabul ederler. Eğer herhangi bir alacak veya verecek yoksa orada hazır 

bulunanlar hep birlikte şöyle söylerler: “Gönül birliği ile hepimiz hakkımızı helal eyledik. 

Allah ve erenler de bağışlasın. Biz razıyız, Allah da razı olsun. Hakka yürüyen kişinin ruhu 

şad ve sevinçli olsun. Hak-Muhammed-Ali yardımcısı olsun. Allah rahmet eylesin.”34 

                                                
29 Kitab-ı Dar, Anonim, , Alevi Bektaşi Klasikleri–3, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara Şubat 2007, giriş, S:23–24  
30 Kitab-ı Dar, giriş, S:25 
31 Kitab-ı Dar, giriş, S:26 
32 Okunan metin ayettir. Anlamı “Her ikisi şöyle söylediler: Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz 

ve bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. 7/Araf 23 
33 Kitab-ı Dar, giriş, S:26 
34 Kitab-ı Dar, giriş, S:27 



Erkânın başında dede tarafından Nuh suresi 28. ayet, Necm suresi 5–9. ayetler, Ya-Sin 

suresinin ilk 12 ayeti okunur. Farklı bölgelerde farklı surelerde okunmaktadır. Mesela; 

Ankara/çubuk Çit Köyü’nde Fatiha suresi, erkânın iki yerinde Bakara suresinin son iki ayeti, 

ayetel kürsi ve üç ihlâs okunmaktadır. Hazret-i Peygamber ve Ehl-i Beyt’e salâvat getirilir, 

tövbe istiğfar edilir. Bundan sonra dede dar duasını okur.35 

Bu duanın bütün bölümlerde Allah’a niyaz ve Hz. Muhammed, Aliyyü’l-Murtaza olmak 

üzere birçok peygamberin ve önemli sayılan kişilerin ismi geçer.36 Allah’tan bu kişilerin hatırı 

için; 

“Hakk’a yürüyen bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bahçe eylesin. Kabirde 

meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eylesin. Çekeceği cezası varsa affeylesin. 

Bütün günahlarını bağışlasın. Eğer Allah’ın merhamet ve bağışlamasını hak etmişse, Hak 

Teâlâ merhamet ve bağışını günden güne artırsın. Diyelim Allah Allah.” 

Nakarat tekrarlanarak dua bitirilir. 

 

2.4. Velâyetnâme 

Velâyetname veya bir başka deyişle menakıbname tarikat ekolünde önemli bir yer tutar. 

Bu tür eserlerde, Mürşidi Kâmil olarak isimlendirilen tarikat liderlerinin hayatı konu edilir. 

Kerametler başlıca konusudur. Hacı Bektaşi Veli’nin velâyetnamesinde de birçok 

‘olağanüstü’ ve olağan üstünün üstünde birçok keramet sudur eder. Ancak yine de eser bizlere 

Hacı Bektaşi Veli’nin yaşadığı döneme ait ipuçları verir.  

Hacı Bektaş-ı Veli’nin hangi tarihler arasında yaşadığı hususunda birçok veriler olmasına 

rağmen bu eserin girişinde bu tarih Hicri 606–669 (Miladi 1209–1270) olarak verilmiştir.  

Velâyetnamede isimleri geçen Mevlana (1207–1273), Ahi Evran (1171–1261), Seyyid 

Mahmud Hayrani (ölümü H 662/M 1268) XIII. yüzyılda yaşamışlardır.37  

                                                
35 Kitab-ı Dar, giriş, S:27 
36 Duada geçen bazı isimler: Muhammed Mustafa, Aliyyü’l Murtaza, Fatımatü’z Zehra, Haticetü’l Kübra, On iki 

İmam (İmam Hasan Hulki Rıza, İmam Hüseyin, İmam Zeyne’l Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i 

Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Musa Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Aliyyü’n Naki, İmam Hasanü’l 

Askeri, İmam Muhammed Mehdi-i Sahibü’z Zaman,), Havva Anamız, Peygamberler (Adem, Davud, Süleyman, 

Eyüp, Yakup, Yusuf, Musa, İsa, İdris peygamberler), Kitaplar (Zebur, Tevrat, İncil ve kuran-ı kerim), Melekler 

(Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail), Selman-ı Farisi, Hızır ve İlyas, Seyyid Nesimi, Hallac-ı Mansur, Seyyid Gazi, 

Hacı Bektaşi Veli, Şeyh Safi Hazretleri, Sultan-ı Hatayi vs 
37 Velâyetnâme, Alevi Bektaşi Klasikler–4, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Kasım 2007, S:28 



Alevi Bektaşi klasiklerinin 4. eseri olan Velâyetname’de Hacı Bektaşi Veli hazretlerinin 

menkıbeleri anlatmaktadır. Menkıbe geleneği az ya da çok bütün tarikatlarda görülür.  

Tarikatta ilimler ikiye ayrılır: Vehbi ve kesbi ilimler diye… Vehbi ilimler Allah tarafından 

verilen ilimler olarak tarif edilirken, kesbi ilimler kişinin gayret sarfederek ilim tahsil etmesini 

ifade eder. Bu sebeple tarikat ehli ile ilim ehli arasında bir mücadele süregelmiştir. Tarikat 

ehli ilim ehlini küçümseye gelmiştir. (Örneğin Molla Sa’düddin ile olan menkıbesinde bu tutumu 

görmekteyiz. S:426–481) 

Velâyetname bizlere Hacı Bektaşi Veli Hazretleri hakkında bazı tarihi bilgilerde 

vermektedir. Bunun dışında menkıbeler her tarikat eserinde rastlayabileceğimiz anlatılardır.  

Eser, Osmanlıca ele alınmış olup, sonunda hicri 1035 tarihini görmekteyiz. Yani bundan 

tam 395 yıl önce yazılmıştır.  

Eserde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin soyu verilmektedir. Buna göre Hacı Bektaşi 

velinin babasının ismi Seyyid Muhammed (İbrahim Sani olarak bilinir) olup, soyu Hz. 

Hüseyin’e uzanır. Bu sebeple Seyyid olarak anılır.38 

Annesinin ismi Hatem Hatun’dur. İsmi Bektaş’tır. Babası O’nu dört yaşında Hoca Ahmed 

Yesevi Hazretlerinden ilim öğrenmesi için verdi.39 

Hacı Bektaşi Veli’ye Hünkâr ismini gördüğü bir keramet üzerine hocası şeyh Lokman-ı 

Perende vermiştir,40 sonrasında ismi Bektaş Hünkâr oldu.41 Hacı ismini bir rivayete göre Şeyh 

Lokman-ı Perende Hacca gittiğinde Bektaş Hünkâr’ı da orada gördü. Geri döndüğünde O’na 

Hacı ismini verdi. Böylelikle ismi Hacı Bektaş Hünkâr oldu.42 

Hacı Bektaşi Veli, Ahmed Yesevi’nin görevlendirmesi ile Anadolu’ya geldi.43 Anadolu’ya 

gelmeden önce, Türkistan’dan çıkıp, Mekke, Medine, Urfa, Şam, Halep, Kilis, Antep, 

Elbistan’a uğradı ve Kayseri’ye geldi.44 O zamanlar Anadolu’da elliyedibin eren vardı. 

Karaca Ahmed’de onların gözcüleri idi. Karaca Ahmed Seyyid Nurettin’in müridlerindendi.45 

Halk arasında Taptuk Emre olarak bilinen eren ile aynı dönemde yaşamıştır.46 

Eserin birçok yerinde namaz, oruç gibi temel amellerden bahsedilir.  
                                                
38 Velâyetname, S:64 
39 Velâyetname, S:77 
40 Velâyetname, S:82 
41 Velâyetname, S:83 
42 Velâyetname, S:86 
43 Velâyetname, S:165 
44 Velâyetname, S:166–174 
45 Velâyetname, S:174 
46 Velâyetname, S:185–186 



Anlatılır ki, Hacı Bektaş-ı Veli (k.a.s) birkaç muhible birlikte Suluca Karayük’ün kuzey 

tarafındaki ılıcak adlı bir köye geldiler. Köyün halkı, erenlerin sohbetiyle şereflendiler. 

Namaz vakti oldu. Ezan okundu. Kamet verildi. Abdest alıp namaza durdular.47 

Hacı Bektaşı Veli’nin hayatını anlatan eserde semah’a ait ipuçları da bulabiliyoruz. Hz. 

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli (K.S.A) günlerden bir gün birkaç dervişle Hırka Dağı’na çıktılar. 

Hünkâr varlığı ‘odun toplayın, ateş yakın’ diye buyurdu. Orada olan dervişler ‘başüstüne’ 

deyip her biri bir tafra odun toplamağa gittiler. Ateş yanıp kızardığı zaman Hünkâr ululuğu 

ayağa kalktı. Coşarak semaya başladı. Onu gören dervişlerde Hünkâr’la semaya başladılar. O 

ateşin etrafında bu şekilde kırk kere dolandılar.48 

Güvenç Abdal, Hacı Bektaş-ı Veli’nin hizmetindeki bir derviştir.49 Hacı Bektaşi Veli’ye 

bir soru sorar:  

“Acaba, şeyh nedir, mürit nedir, muhib nedir, âşık nedir? Bunların ne demek olduğunu 

bize açıklasanız da biz de öğrensek” dedi.  

Bu soruya Hacı Bektaşı Veli Güvenç Abdal’a bir görev vererek işaretle anlatır. Hacı 

Bektaşı Veli, “şimdi, mürid sensin. Çünkü seni bu iş için görevlendirdiğimiz zaman nereye ve 

kime gideyim, diye sormayıp yola çıktın. Muhib o sarraftır. Çünkü sıkıntıya düştüğü zaman 

onun yardımına gittik. Sen (nezri almağa) gittiğinde hiçbir bahane bulmadan nezrimizi sana 

teslim etti. Âşık o kızdır. Çünkü bizden bir velayet görmekle bize âşık oldu. Huzurumuza 

gelene kadar durmadı. Şeyh (de) biziz. Çünkü senin kolaylıkla zorluk çekmeden gidip 

gelmeni sağladık. Senin kötü iş yapmanı engelledik” dedi.50 

 

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleriyle Emir Cem Sultan Arasında Geçen İşaret 

Suluca Karayük’ün kuzeyinde Emir Cem Sultan denilen bir er vardı. Hünkâr Hacı Bektaş-

ı Veli (K.S.A) Suluca Karayük’e yerleştiği zaman Emir Cem Sultan da orayı vatan tutup 

büyük bir ev yaptırmıştı. Hünkâr varlığına sevgisi çoktu. 

Rivayet ederler ki birisi Emir Sultan’a bir öküz kurban getirdi. Emir cem sultan o öküzü 

kabul etmedi. O kişi öküzünü sürüp hünkâr’ın huzuruna getirdi. Hünkâr ‘kurbanınızı kabul 

ettik’ dedi. Dervişler onu kesip yediler. O kişi “Sultanım bizim kurbanımızı Emir Cem kabul 

etmedi. Siz lütfedip kabul ettiniz” dedi. Hünkâr varlığı “Emir Cem öyle bir şahindir ki her ava 

konmaz” dedi.  O kişi Hünkâr’ın elini öpüp veda etti. Yine Emir Cem Sultan’ın yerine gelip 
                                                
47 Velâyetname, S:257 
48 Velâyetname, S:297 
49 Velâyetname, S:309 
50 Velâyetname, S:310–322  



“Sultanım bizim kurbanımızı siz kabul etmediniz ama Hünkârlar ululuğu kabul etti” dedi. 

Emir Cem Sultan “O öyle bir deryadır ki her nesne onu bulandırmaz, mahvolur gider” dedi.51 

Tatarlar Hacı Bektaş-ı Veli vesilesiyle Müslüman olmuş ve Selçuklu Sultanı Aleattin ‘den 

yer istemişlerdi. Tatarlar Müslüman olmuş ancak gizli gizli eski putlarına tapıyorlardı. Hacı 

Bektaş-ı Veli Hoy Ata’yı tatarların putlarını kırması için gönderdi. Bu kişi putları kırdı. 

Birçok olağan üstülükler gösterdi. Tatarlar bir daha putlara tapmayacaklarını ifade ettiler.52 

Hacı Bektaş-ı Veli Osman Bey’e başlık giydirmesi hikâyesi anlatılıyor, ancak tarihi 

verilere göre bu olması mümkün değil.53 

Hacı Bektaş-ı Veli, Suluca Karayük’te 36 yıl yaşadı. (36 yıl içerisinde 36 bin çerag 

uyandırdı.)54 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin hizmetinde gece ve gündüz sürekli 300 halife vardı.55 Dünyadan 

ahrete gitmek vakti geldiğinde her bir halifesini bir vilayete gönderdi. Bu halifelerden bazıları 

meşhur olup isimleri bugüne kadar gelmiştir. (Cemal Seyyid Sultan, Sarı İsmail, Kolu Açık 

Hacim Sultan, Baba Resul, Pir-Ab Sultan vs)56 

Yazara göre Hacı Bektaş-ı Veli, I. Murad döneminde (1359–1389) vefat etmiştir. I. Murad 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesini yaptırmak için birçok mimarın projesini inceledi. Ancak 

hiçbirisini beğenmedi. Sonunda Yanko Madyan isimli gayri Müslimin projesini kabul etti. 

Mimar türbeyi yaparken yaşadığı bir olay neticesinde Müslüman olur ve ömrünün sonuna 

kadar türbenin hizmetinde bulunur. İsmini de Sadık Derviş olarak değiştirir.57 

I. Beyazıd döneminde türbenin üzeri kurşunlanmıştır.58 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatından sonra Çelebiler Dönemi başladı.59 

 

2.5. Erkânnâme–1 

Erkânnâme isimli eser 4 risaleden oluşmuştur. Kitabın içerisinde hiçbir şekilde Hacı 

Bektaşi Veli ekolüne ait isimler geçmemektedir (IV. Risalenin son beyitleri hariç). Bu da 
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eserin Anadolu Aleviliğinin farklı bir ekolüne ait olduğunu gösterir. Eserde, On iki imam ve 

Safevi hanedanların isimleri geçmektedir. Caferi mezhebinin etkisi büyüktür. Özellikle Şeyh 

Safi ismi sıkça geçmektedir.  

Birinci Risale, Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye vasiyeti ile başlar ve Şeyh Safi ve Şeyh 

Sadrettin’in sorulu cevaplı konuşmaları yer alır. Örneğin; talibin/müridin yapması gerekenler 

sıralanmıştır.60 

Talibin gönlü nasıl temiz olur sorusuna ise Şeyh Safi şu cevabı verir: “namaz kılıp niyaz 

etmekle, helal lokma yemek ve yalan söylememekle temiz olur. Ancak namaz kılmamak, 

niyaz etmemek, helali olmayan kadınla zina etmek ve haram lokma yemek, yalan söylemek 

ve avam ile oturup kalkmak talibin kalbini kirletir.61 

Eserde soru cevap yöntemi kullanılmış ve birçok soruya cevap verilmiş: Örneğin; Talibin 

hakkı nedir?62 Talibin gönlü nasıl temiz olur?63 Taliplerin birbirlerine karşı davranışları nasıl 

olmalıdır?64 Yol düşmanı kimdir?65 Sufilik nedir?66 İman ehli kimlerdir?67 Münafık kimdir?68 

Mürüvvet nedir?69 

Şeyh Safi der ki: Evliyanın on iki kavli vardır. Altısı evliya, altısı da talip hakkıdır. Bu altı 

kavli yerine getirmeyen merduddur. Bu altı kavil, namaz, niyaz, müşahede yani taliplerin 

birbirini ziyaret etmeleri, avam lokması yememek, takvalı olmak ve Allah’ı zikretmektir. 

Bunları yerine getiren evliya dostu olur.70 

Şeyh Safi der ki: “Bir talib, bir beynamazın/namaz kılmayanın veya bir nankörün 

yemeğini yerken kursağında kalsa da ölse dünyadan ahirete imansız gider.71 

İkinci risalede de konular, Mürşid-i Kamil’in sorulara cevap vermesi şeklinde işlenmiş.  

Menakıbı evliya bölümünde alt başlık olarak “üç sünnet, yedi farz” başlığı altında 

yazılanlara bakalım: 
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Kamil üstad şöyle buyurdu: tarikat ehlinin üç sünneti, yedi farzı vardır: Üç sünnet 

şunlardır: 

1. Dilini Kelime-i Tevhidden ayırmaya.  

2. Talip kendine çeki düzen vermeli bin ise bir oturmalıdır. 

3. Kalbinden düşmanlığı söküp atması gerekir.  

Yedi farz ise şunlardır: 

1. Zahid dinini şeytandan korumak için nasıl gayret ederse, âşık da imanını 

korumalıdır. 

2. Dostunu kudret makamına iletmiş olmalı. 

3. Hak yoluna bin niyaz etmiş olmalı, mürüvvet sahibi olmalı. 

4. Musahib ve mürebbi hakkına saygılı olmalı. 

5. Musahib hakkını cem meclisine götürmeli 

6. Halifeden tövbe almalıdır.  

7. Halifeden tac giymiş olmalı. 

Sufiliğin şartı, kişinin özünü şeyhine teslim etmesidir.72 

Bu sünnet ve farzların birini veya birkaçını yerine getirmeyenlere çeşitli cezalar verilir.73 

İkinci risalenin son kısmında bir hutbe yer almış. Hutbe fetih suresi 10. ayetle başlar, Hz. 

Muhammed’e Hz. Ali’ye, Hz. Fatıma’ya ve Hz. Hatice’ye ve on iki imam’a (isimleri tek tek 

sayılmış) Allah’ın rahmet etmesi dileği ile devam eder. 

İkinci risalenin sonunda ise bir başka dua/deyiş vardır. Bu dua da yine, Hz. Muhammed, 

Hz. Ali, bütün peygamberler ve evliyanın ruhlarına, 73 kerbela çölü şehidlerinin ruhlarına, 

seyyid Celalettin Tebrizi’den başlayarak -silsile sayılıyor74 - ve silsiledekilerin ruhlarına ve 

sonunda ‘tüm mü’minlerin ruhlarına ve Şah-ı Merdan’ın selameti için, devletin devamı ve 

Muzaffer Sultan Şah İsa Padişah’ın saltanatının sürekliliği için fatiha okuyalım’ isteğiyle son 

buluyor.75 

Bu hutbe ve dualarda hiçbir şekilde Hacı Bektaşi Veli veya Horasan Erenleri yada 

Anadolu’daki diğer erenlerin ismi geçmemektedir.  

                                                
72 Erkanname, S:82–85 
73 Erkanname, S:85–89 
74 Sultan Seyyid Cemaleddin Tebrizi, Sultan Şeyh Zahid Geylani, Sultan Şeyh Safi, Sultan Şeyh Sadreddin, 

Sultan Şeyh Hoca Ali, Sultan Şah İbrahim, Sultan Şeyh Kadı Cüneyd, Sultan Şeyh Kadı Haydar, Sultan Şah 

Şehid Ali, Sultan Şah İsmail Bahadır Han, Sultan Şah Tahmasp Hüseyin, Sultan Şah Muhammed Padişah, Sultan 

Emir Hamza İmrize...  S:94 
75 Erkanname, S:93–94 



 

Üçüncü risale, öncelikle tarikata nasıl girileceği anlatılmış. İkinci risaledekine benzer bir 

dua okunuyor. Diğerinden farklı olarak sayılan şeyhlerin isimlerin de değişik isimler 

geçmektedir. Duanın en sonunda “devamı devlet ve şah Ali Abbas Paşa’nın saltanatının 

bekası için…” ibaresi yer alır. Bu da tarihsel olarak bu duanın diğerinden sonra yazıldığını 

gösterir.76 

Talibin mürebbiye nasıl hizmet edeceği bir diğer başlıkta ele alınmış.77 

İnsan dört nesneden meydana gelmiştir. Bunlara dört unsur (Anasır-ı Erbaa) derler ki, 

ateş, su, yel ve topraktır. Bu nesneler dört temel üzerine konmuştur ve her birinin bir 

derecesi vardır. Buna göre; ateşe emmare, yele levvame, suya mülhime ve toprağa 

mutmaine demişlerdir.78 

Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet talibe lazım ve vacib olan şeylerdir. Eğer sorsalar şeriat 

nedir? Cevap ver ki, şeriat, Resulullah’ın sözüdür. Tarikat nedir diye sorsalar? Deki tarikat, 

Resulullah’ın fiilidir. Marifet ve Hakikat nedir? Deki, Resulullah’ın halidir. Şeriat haramları 

terk etmektir. Tarikat benliği yok etmektir. Marifet, terki terk etmektir. Hakikat, şüpheli 

şeyleri terk etmektir.79 

Müslümanlığın şartı beştir. Salâvat getirmek, ikinci namaz, üçüncü oruç, dördüncü zekât 

ve gücü yeterse hac. Beşinci kâfire gaza.80 

Mürebbi/Mürşid şu özelliklere sahib olmalıdır: 

1. Evliya tarikatında hiçbir kusuru olmamalı. 

2. Evliya tarikatında var olan yirmi sekiz soruya cevab verebilmeli. 

3. Mürebbinin soyu Muhammed Ali’ye kadar dayanmalı.81 

 

Mürebbinin özellikleri sayıldıktan sonra tarikat içindeki yirmi sekiz soruya geçilmektedir.  

Bu soruların ilk sekiz tanesi Caferi fıkhının (on iki imam) özelliklerini yansıtırken, diğer 

sorular tarikat içerisindeki özel sorulardır. (soru cevap şeklinde sunulmuştur) Zaten 4. risalede 
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Caferi Mezhebine bağlı oldukları açıkça ifade edilir: “Mevali, mezhebim hak caferiyem”82 

diye… 

Tarikat içinde yer alan yirmi sekiz soru şunlardır: 

1. Tevhid 

2. Adalet 

3. Nübüvvet 

4. İmamet 

5. Emr-i Maruf 

6. Nehy-i Münker 

7. Teberra 

8. Tevella 

9. Kimin oğlusun? Yol oğluyum. 

10. Yol kimindir? Muhammed Ali’nin yoludur. 

11. Muhammed Ali’nin yolu nedir? Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat 

12. Kisve kaçtır? Yedidir. 

13. Yedi kisve kimlere gelmiştir?83 (Burada Hz. Âdem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, 

Hz. İsa, Hz. Muhammed ve Hz. Ali sayılmaktadır) 

Kitabda daha yukarıda da bahsettiğimiz gibi Safevi etkisi açıkça görülmekte ve Safevi 

Hanedanları aynı zamanda tarikatın şeyhleri olarak da sunulmaktadır. Başlıkta açıkça Safevi 

kelimesi geçmemektedir. Türkçe versiyonunda Safevi şeceresi ismiyle tercüme edilmiş, ancak 

aslında yoktur. 

Sünnetname-i Meşayıh başlığı altında silsile verilmiş. Silsile, muhtemel kitabın yazıldığı 

dönemin şeyhinin ismiyle başlamış ve Hz. Muhammed’e kadar uzanmıştır. Sultan Şah Ali 

Abbas ilk sırada yer alıyor. Şah Safi84, Şah Abbas, Şah Hudabende, Şah İsmail Adili, Şah 

Dehmaz Huseyin (Şah Tahmasp85), Şah İsmail, Bahadır Han,86 Şeyh Haydar, Şeyh Cüneyd, 

Şeyh İbrahim, Şeyh Ali, Şeyh Sadreddin, Şeyh Safi vs 

Dördüncü risalede Şeyh Safi menakıbı başlığında Şeyh Safi (k.s) evliya yolunda olmak 

isteyenlere beyit ve vasiyetleri vardır.  
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Tac başlığı altında, Tac ile ilgili sorular sorulur ve cevapları verilir.87 

Dördüncü risale’de diğer bölümlerden farklı olarak Hatayi Nefesleri88 eklenmiş: Beyitler 

aslına dokunulmadan verilmiş.89 Bu beyitlerde ilgimi çeken husus beyitin bir bölümünde 

‘Pirim Hacı Bektaş’ ifadesinin geçmesidir. Kitabın başından beri hiçbir şekilde Hacı Bektaş-ı 

Veli’ye atıfta dahi bulunulmazken burada isminin geçmesi bu bölümün sonradan eklendiği 

yada dördüncü risaledeki Hatayi Beyitlerinin farklı bir ekol/okuldan olduğunu gösterdiğini 

düşünüyorum. ‘Pirim Hacı Bektaş’ nakarat şeklinde sadece iki kez ismi geçmektedir.90 

 

2.6. Dâstân-ı İbrahim Edhem 

Eserde, üç hikâye konu edilmiş. İlkinde, halk arasında, Sünni ekole ait tarikatlar da 

oldukça yaygın olarak bilinen İbrahim Edhem’in hikâyesi anlatılmış. Alevi kaynaklarında da 

yer alması bütün kesimlerce kabullenilmiş olduğu göstermektedir. Eserde İbrahim Edhem’in 

hikâyesinden başka Hz. Fatıma’nın (r. anha) ve Hatun ana’nın destanı anlatılmaktadır. Eserin 

sonuna Yunus Emre’nin şiiri -bana göre- sanki sonradan eklenmiş gibi.  Eserin tamamı 

manzum olarak ve Osmanlıca metin sadeleştirme yapılmadan olduğu gibi Latin harflerine 

çevrilerek verilmiş. Eserin sonunda kitabın yazılış tarihi Hicri 1269 olarak verilmiş. Yani 

bundan 161 yıl önce kaleme alınmış.91  

Eserin kaynağı Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyünde 1931 yılında doğmuş ve 

2002 yılında vefat etmiş Durmuş Topal Baba’ya aittir. Eserde Aleviliğe ait önemli ipuçları 

olabilecek unsurlar göremedim. Eserin üzerinde Alevi Bektaşi Klasikleri diye yazmış olmasa 

eserin Alevilik ilintisi kurulamayabilir.  Kitabı yayına hazırlayanlarca İbrahim Edhem’in 

hayatı hakkında kısaca bilgi verilmiş. Bilindiği gibi -yaygın görüşe göre- İbrahim Edhem 

Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Arap kökenlidir. Belh hükümdarı iken yaşadığı 

bazı olaylar neticesinde tacı tahtını bırakıp derviş olur. Ölüm tarihi için ise farklı tarihler 

verilmekle beraber kaynakların çoğunda, hicri 161/miladi 778 veya 162/779 verilmektedir.92 

 

2.7. Kitâb-ı Cabbâr Kulu 
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Eserin giriş kısmında eseri yayına hazırlayanlarca açıklamalar yer almaktadır. Alevi 

Bektaşi ekolünün yazılı kaynakları konusu dile getirilmiş. Alevi Bektaşiliğin yazılı 

kaynaklarının olmadığı gibi bir izlenim olduğunu, gerçekte kaynakların olduğunu ancak 

yeterince gün yüzüne çıkmadığı söylenmektedir. Şimdiye kadar basılan eserlerin günümüz 

Türkçesine tercüme edilmemiş olması, nüsha karşılaştırması yapılmamış olması93 ve -bu bana 

göre- tarafsız bir kurum tarafından ortaya konmamış oluşu böyle bir düşüncenin çıkmasına 

sebep olmuştur. Alevi Bektaşiliğin kapalı devre olması ve her iki tarafın karşılıklı güvensizliği 

buna katkıda bulunmuş olabilir.  

Önemli birkaç sebep daha bulunmaktadır: Birincisi ve en önemlisi şudur: 1826 tarihinde 

Yeniçeri Ocağı kapatıldığında, Hacı Bektaş Dergâh’ında bulunan pek çok el yazması Alevi-

Bektaşi kaynağı kaybolmuştur. Bu süreçte, bazı kaynaklar toprağa gömülerek veya duvar 

içlerine saklanarak gözden uzak tutulmuş, bazıları da Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ikamet 

eden dede ve taliblere verilerek kurtarılmaya çalışılmıştır.94 Aynı şekilde Anadolu’da bulunan 

kitapların bir kısmı, yakalanma korkusu ile bizzat sahipleri tarafından ya toprağa gömülmüş 

veya yakılmıştır. İnsanlar, ellerinde bulunan kitapları da yakalanma korkusu ve endişesi 

içerisinde saklamışlar, mümkün olduğu kadar dışarıdan gelen insanlara göstermemişlerdir. 

İkincisi ise; el yazması ve Osmanlıca olan bu eserler, sahipleri tarafından okunamadıkları için 

içlerindeki bilgiler, yıllarca onların içerisinde saklı kalmıştır.95 

Kitabda dikkati çeken bir hususun cevabı giriş kısmında verilmiş: Cabbar kulu’nun sürekli 

Hazreti Peygamberle konuşması, Üveysiliğin temel karakteristiklerinden birisi olan doğrudan 

Allah Resulünden feyz alma esprisine uygun düşmektedir. Üveysi-meşreb dervişlerin temel 

özelliği, başta Hazret-i Peygamber olmak üzere daha önce yaşamış olan tarihi-manevi 

şahsiyetlerin ruhaniyetinden feyz almaktır. Tasavvufta cismani sohbetin yanı sıra, ruhani 

sohbet de önemli bir eğitim-öğretim aracı olarak kabul edilmektedir.96 

                                                
93 Kitâb-ı Cabbâr Kulu, Alevi-Bektaşi Klasikleri–7, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, Temmuz 2007, Giriş, 
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94 Kitab-ı Cabbar Kulu, Giriş, S:15 Bu bilgiler Hacı Bektaş’ta ikamet eden ve Hacı Bektaş Veli evladları olan 

Çelebilerden alınmıştır. 
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Mehmet Dede’nin türbesinin önünde bulunan boşluğa gömülmüştür. 
96 Kitab-ı Cabbar Kulu, Giriş, S:18 



Diğer kitaplarda olduğu gibi bu eserde de Bektaşiliğin temel erkânı olan dört kapı ve kırk 

makam ele alınır.97 

Cabbar kulunda, Selman-ı Farisi ile Hz. Peygamber konuşması senaryolaştırılır. Şeriat 

kapısının Hz. Peygambere, tarikat kapısının da Hz. Ali’ye ait olduğunu vurgulanır. Sebebi ise 

“hakikatin Hz. Resul tarafından öğretilmesi halinde sünnet olacağıdır.”98  

Tasavvuf geleneğinde şeriat ehli “ehl-i zahir”, tarikat ehli de “ehl-i batın” şeklinde 

isimlendirilmiştir.99 Ayrıca zahir ve batın kavramlarını, Kur’an-ı Kerim’in anlamı açısından 

da yorumlayarak, tasavvufi/batıni/işari tefsirin önemine dikkat çekmektedir.100 

“…şeriat kapısında dile, hakikat kapısında kalbe sahib olmalıdır. ‘dil’ zahiri, kalp ise 

batını temsil etmektedir. Dilin eğitimi kolaydır. Kalbin eğitimi için, Hacı Bektaş Veli’nin kalp 

ve gönül doktorları şeklinde isimlendirdiği Mürşid-i Kamillere ihtiyaç duyulmaktadır.”101 

 Hacı Bektaş Veli, velinin keramet göstermesi konusunda şunları söylemektedir: “Her kim 

ki, kendi ihtiyariyle keramet gösterir, o müddeidir. Her kim ki, istemeyerek kendisinden 

keramet zuhur ederse, o velidir.”102 

Zikir (Tevhid Okuma, Semah Dönme) başlığında eseri yayına hazırlayanların giriş 

bölümünde, tarih boyunca tarikatlardaki sesli zikir ve semah konusu tartışma konusu 

olmuştur. Bu kitapta bu konuya geniş yer verilmiştir. Metinden anlaşıldığına göre problem, 

tevhidin/zikrin dönerek ve sıçrayarak okunuyor olmasıdır. Eserin yazıldığı tarihlerde de bazı 

kimseler, bu şekilde tevhid okumanın caiz olmadığını, böylesi bir davranışın ‘edebsizlik’ 

olduğunu iddia ediyor olacaklar ki, Cabbar Kulu, Hazreti Peygamberin dilinden bir kimsenin, 

tombalak dönerken, yatarken, at üstünde yola giderken, koyun güderken, dağ başında iş 

görürken, gizli veya açıktan Allah’ı zikretmesinin caiz olduğunu belirtmektedir. Sadece 

ayakyolunda zikretmek caiz değildir. Eserde Allah’ı zikretmenin Allah’ın bir emri olduğu 

fikri işlenmektedir. Asıl edebsizliğin Allah’ın emrini tutmayıp, nehyinden kaçmamak olduğu 

dile getirilmektedir.103 

Eseri yayına hazırlayan kişi, kitabı Cabbar kulunda kullanılan öğretim metotlarını 

aşağıdaki şekilde sıralamış: 
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1. Benzetme metodu (soyut bilginin somut nesne ve olaylara benzetilmesi) 

2. Soru cevap metodu (en çok kullanılan metod) 

3. Sosyo-dram metodu (örn; toprağın ve taşın konuşması gibi)104 

 

Eseri yayına hazırlayan kişi kitabdaki Eğitim unsurlarını özetlemiş biz de sadece 

başlıklarını vermekle yetiniyoruz: 

1. İnanç Öğretimi105 başlığı altında, Tevhid inancı, Nübüvvet inancı ve Kabir, Haşir ve 

Ahiret inancı gibi temel İslami kavramlara vurgu yapılmaktadır. 

2. İbadet ve dua öğretimi106 

3. Ahlak Öğretimi107 

 

Eser Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlayıp giriş duasıyla devam ediyor:  

“Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah Hazret-i Muhammed’in, onun 

Ehl-i Beyt’inin ve arkadaşlarının şanını yüceltsin. Selam üzerine olsun. Sayısız hamd ve 

sınırsız şükür, varlığı zorunlu olan, evreni hayır ve cömertlikle bereketlendiren, âlemleri 

yoktan var edip, kudretinin büyüklüğünü yarattıklarında gösteren, insana kelime ve şekillerle 

güzel konuşma ve hoş söz söyleme kabiliyeti bahşedip, özellikle arifleri irfanları nisbetinde 

diğer kullarından derece olarak yükselten Allahu Teala Hazretlerine olsun. Sonu olmayan 

binlerce salât ve sonsuz yüksek makamlar ve selam, peygamberlik denizinin incisi, safalı 

dostların sultanı olan, Allah’ın apaçık bildirdiği dini kuralları bütün insanlara bildirmek 

suretiyle cehalet gölgesinin karanlığını gideren Muhammed Mustafa Hazretlerinin, 

kendilerine kitap gönderilen veya gönderilmeyen diğer peygamberlerin hepsinin üzerine 

olsun.” 108 

Alevi-Bektaşi kaynaklarının tamamında olduğu gibi bu kitabta da Şeriat, Tarikat, Marifet 

ve Hakikati beyan eder başlığında bu konu işlenmiş. Cabbar kulu, Veysel Karani karşılıklı 

konuşur, Veysel Karani kavramları şöyle açıklar: 

Şeriat kavramı Allahu Teâlâ’nın yasakladıklarından uzak durup, emrettiklerini yerine 

getirmek anlamına gelmektedir. Bunları kabul etmeyen bir kimsenin Müslümanlıkla bir 

ilişkisi kalmaz.  Tarikat kavramı nefsini eğiterek, inceden inceye gitmek anlamına 
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gelmektedir. Marifet her şeyin edebini tutmaya derler,109 Sonra Hz. Peygamber ve Hz. Ali 

Cabbar kulunun yanına gelir. Hz. Peygamber ile Hz. Ali’nin arasında geçen sembolik 

konuşmaları aktarır. O dönemde de tartışılan sesli zikir konusunda açıklamalarda bulunur. 

Sesli zikrin meşruluğu çeşitli örnekler verilerek ispatlanmaya çalışılır. Daha da ileri gidilerek 

bu tür eleştiri yapanların dinden çıktıkları ifade edilir.110 

Kitabın büyük bir kısmında Cabbar kulununda bulunduğu ortamlarda Hz. Peygamber ile 

Hz. Ali’nin konuşmaları konu edilir. Bu konuşmalarda güzel öğütler verilir.  

Örneğin; soru sormanın amacı/niyeti,111 Allah’ın yarattığı her şeyin hepsine bir düşman 

vermesindeki hikmeti,112 Şeriat, tarikat, marifet ve hakikati, Kibir/gururun kötü oluşu gibi 

konular ele alınır.113  

Şeyhlerin durumlarını beyan eder başlığında Hz. Ali ile Peygamberimizin sorulu cevaplı 

konuşmaları devam ediyor.114 “Allah’ı anmak helal midir, yoksa haram mıdır?” sorusunda, 

cevabın içerisinde –belli ki o dönemde de- tarikat aleyhinde sözler yaygın ki buna 

“Peygamber dilinden” cevab verme ihtiyacı hissedilmiş. Örneğin, bir kimse iman etmiş olsa 

da İslam’ın emirlerini yerine getirmiş olsa da tarikatı reddetse münafık olur115 diyerek tarikata 

mensubiyetin öneminden bahseder.  

(Peygamberimiz diyor) “Müslüman kişi bildiği ilmi okumalıdır. Bilmediği ilme 

karışmamalı, şeytan ile yarışmaması gerekir”116 diyen Hz. Peygambere Hz. Ali, “Şeytan ile 

nasıl yarışılır?” diye sorar. Cevaben; “Şöyle yarışır ey Ali! Şeriatta olan bir kimse tarikatın, 

marifetin ve hakikatın ilmini bilmez. Sadece şeriatı bilir. Fakat hakikat ilmi ile ilgili konuşur. 

Şeriatta olan kişi onun verdiği cevabı kabul etmezler. O kimse okumadığı ilme karışmış, 

şeytan ile yarışmış olur. Ey Ali Allahu Teala salih kullarını böyle çekişmeden kurtara”.117  

Her tarikatın kendine özel uygulamaları vardır. Tarikatlar diğer tarikatların uygulamalarını 

eleştirmemelidirler. Hepsini hak bilmelidirler.118  
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Dört mezhebin hepsi hak değil mi? Dört halife hak değil mi? soruları da sorularak 

çeşitliliğe dikkat çekilir. İlgi çekici olan dört Halife’nin hepsini Sünni ekollerin kabul ettiği 

sıralamayı tabip etmesidir.119 Cevabta bunlar nasıl haksa, mürşitlerde haktır sonucuna ulaşılır. 

“İnkâr edenlerin Müslümanlıkla ilgileri yoktur. Böyle kimselere şefaat etmem. Onların dostu 

şeytandır”120 Daha sonrasında neden 4 hak mezheb olduğu konusu örneklerle anlatılarak 

bölüm bitirilir.121 Konu içerisinde miraç hadisesi ve 5 vakit namazın armağan olarak 

verişinden de bahseder.122  

Yukarıda bahsedildiği gibi eserde çeşitli varlıklarla sorulu cevablı konuşmalar yer alır? 

Cabbar kulu bir kuşla olan konuşmasını aktarır. Kuşa “Ölmeden önce ölmenin nasıl 

olduğunu” sorar. Kuş cevaben; “Ölmeden önce ölmek istiyorsan, dünyadan elini çek, hırsını 

yen. Allah-u Teala’nın emirlerini yerine getir. Yasaklarından kaçın.”123  

Ara bölüm’de Dervişliğin dokuz nevi üzre olduğu, birincisi ‘mut’aba’dır. Mut’aba 

mürşidden tövbe alıp, tabi olmaktır. Dervişlik ise sekiz mertebedir. Birincisi, ölülerin halini 

bilmektir. İkincisi, dirilerin halini bilmek, üçüncüsü, Kâbe’de namaz kılmak, dördüncüsü, 

Beyt’il Ma’mur’da namaz kılmak, beşincisi, ayağı sarı öküzde, başı arştan yukarı olmak, 

altıncısı, helali haramı bilmek, yedincisi, sidrede namaz kılmak, sekizinci, yetmiş hicabı 

(perdeyi) keşf edip Allah’ın yüzünü görmektir.124  

Halvetin edeblerini beyan eder başlığında, halvet sırasında uyulması gereken kuralları ve 

yapılmaması gereken kurallar açıklanır.125  

Dervişin kuşağını, hırkasını, tacını beyan eder başlığında ise, bu kavramların ne anlama 

geldiği açıklanır.126  

Kuşak; şeriat kapısının gereklerini yerine getirenlere tarikat kuşağı takılır.  

Hırka; tarikatın gereğini yerine getiren dervişlerin halleri Hacı Bektaşi Veli, Hz. Ali, 

Selman-ı Farisi ve Şeyh Muhyiddin Arabî’ye götürülür. Olumlu ise hırka giydirilir.127  

Tac; nefsini öldüren yani ‘ölmeden önce ölenlerin’ giymeye hak kazandıkları ödüldür.128  
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Cabbar kulu bu bölümde, direği ve derede akan suyu konuşturup hallerini sorar.129 Cabbar 

kulu suya “niçin dalgalanıp, köpürerek akıyorsun” diye sorar. Cevap olarak su: “ey derviş âşık 

olmanın belirtisi dalgalanıp köpürmektir” diye cevap verir. Su Allah’a âşık olmuştur. Akışı 

O’nadır. Allah’ın yüzünü görme isteği amacıdır. Ancak yolu engellerle doludur. Onun için 

engelleri aşabilmek için eğri akar. Her nehir okyanusa ulaşmak için biteviye gayret sarfeder. 

Su, Hak Teala’nın yüzünü gören ilk suyun göğe çıkmadığını, bu sebeple denize karışırsam en 

azından Allah’ın yüzünü görene karışırım, diyerek akışını sürdürür.130  

‘Bend-i Rical’ kimlerdir?” sorusuna, “Onlar her devirde olan fakat görülmeyen, Allah’ın 

emirlerine göre insanları yönlendirmeye çalışan Rical-i Gayb’ın öğrencileridir” cevabı 

verilir.131   

Hz. Peygamber ile Hz. Ali arasında geçen bir konuşma sahnesi veriliyor. Konuşma 

sırasında yapılan bir kısım tasnifler yazarın yaşadığı döneme ait sorunlar hakkında bilgi 

vermektedir. Allah Resulünün ümmetinin mahşerdeki durumu hakkındaki üzüntü, endişeleri 

konu edilmiş, mahşerde sıkıntılı günde beklemeden hesabı çabuk görülecek kimselerin kimler 

olduğu beyan edilmiş. Resulün bazı kimselerin inançsız olarak gelmesi halinde şefaat 

edemeyeceği on gurup insan Resulün dilinden sayılır: 

Birinci guruptakiler senin ve benim Ehl-i Beytime kötülük yapanlardır. Bunlar bana 

salâvat getiren, Allah’ın birliğine iman ederek, emirlerini tutan ve yasaklarından kaçınan, 

Allah’a ibadet ve itaat eden bir Müslüman olduğu halde, bir kimsenin Ehl-i Beyt’ten birini 

boğazladığını, şarap içtiğini, zina ettiğini, birinin malını güç kullanarak çaldığını görmelerine 

rağmen ‘bu çirkin davranış beni ilgilendirmez’ diyerek yüzlerini çeviriler. İkinci guruptakiler 

‘namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, Allah’ın emrini tutup, yasaklarından kaçın’ 

diyen alim bir kimseyi, ‘bu kişi haram ve vakıf malı yiyor, tütün içiyor, bunun sözlerine 

inanmayın’ diyerek kötüleyenlerdir. Üçüncü guruptakiler sahip olduğu ilmin gereği gibi 

yaşamayan âlimlerdir. Dördüncü guruptakiler namazı kılmayı terk edenlerdir. Beşinci 

guruptakiler birine iftira ederek, zarar veren fitnecilerdir. Altıncı guruptakiler yıldızların 

hareket ve vaziyetlerinden hüküm çıkaran falcılardır. Bu falcılar Melhame-i Şemsiye isimli 

kitabı kullanırlar. Yedinci gurupdan bahsedilmemiş, sekinci gurup mürşidi olmayan ve 

mürşidin ne olduğunu bilmeyendir. Dokuzuncu guruptakiler, esrar kullananlardır. Onuncu 
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guruptakiler, şeytana uyup, Allah dostunu Allah dostuna, mürşidi mürşide tercih ederek, hak 

üzere olan topluluklardan uzak duranlardır.132  

Dünyanın ahvalinden beyan eder; bölümünde Cabbar Kulunun, cehennemde ceza çeken 

kişiyle konuşması, ihtiyar yaşlı bir kadına benzetilen dünya ile konuşması, kişinin diliyle 

konuşması gibi senaryolar kurgulanmış. Dünya hayatının geçiciliği, dürüst ticaret, yalan 

söylememek vs birçok güzel davranışın yapılması, kötü fiillerin ise yerildiği ve kötü amellerin 

ahirette kendisini bulacağı,133 kibir ve benliğin kötülüğü toprak ve taşı konuşturularak 

anlatılıyor.134  

Benlik ahvalini beyan eden bölümde Cabbar kulu taş ve toprakla konuşur. Taş benliği, 

toprak ise mütevazılığı simgeler.135  

Şeytanın insanları aldatmak için özellikle pazaryerlerini seçtiği ve bu insanları nasıl 

aldattığı anlatılır. Sonrasında Hz. Muhammed’le konuşmaya başlar. Şeytandan korunmak için 

sure ve dualar öğretilerek bölüm son bulur.136  

Allah dostlarının durumunu beyan eden bölümde eser sahibi Cabbar kulu, kendisinin halk 

arasında çoğunlukla “Cabbar Kulu” bazen de “derviş” olarak çağrıldığını ifade eder.137 Hz. 

Ali ile Hz. Peygamber, Allah dostu nasıl olunur, karşılaşılan zorluklar vs. konuşurlar. 

Sonrasında Cabbar kuluna öğütler verilir.138  

Bulutun ahvalinden beyan eder başlığında bulutların Allah’ın verdiği görevi hakkıyla 

yerine getirebilir miyiz diye endişe ederken insanlar Allah’ın emrini terk etmekten niçin 

çekinmedikleri sorgulanır ve bekçisiz bir fidan nasıl ki büyüyüp meyve veremezse, insanında 

mutlaka bir bahçıvanın/mürşidinin olması gerekir. Mürşid olmayınca doğru yola varamaz. 

Okyanusa karışmayınca bulanık su durulmaz.139  

Diğer kaynaklarda olduğu gibi bu eserde de İslam’ın beş şartı sırasıyla sayılır. Sayılmadan 

önce kâinattaki her varlığın Allah’ın emirlerini yerine getirdiği ifade edilerek, her yaratılanın 

bir sorumluluğu olduğu halde ve sorumluluğunu yerine getirme endişesi taşıdığı, insanın 

hizmetine verildiği belirtilir. Onlar senin hizmetinde sen Allahu Teâlâ’nın hizmetinde misin 
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diye sorar. “Allah’ın hizmetini sorarsan, beş emri bulunmaktadır. Evvel şahadet, sonra salât, 

sonra savm, sonra zekât, sonra hac. Allah’ın emirlerini tutmak, nehiylerinden kaçınmak… 

Müslümanlık işte budur. Bunlarla tamamlanır. Bu şartlar tamam olmayınca hakikat ilmine 

geçmek çetindir.140   

Peygamber (sav) Azrail’e soruyor: 

“Âdem ve melekler yaratılmadan önce ne gördün?” 

Birisi batı diğeri doğu yönünde iki yiğit gördüm. Topu birbirlerine atıyorlardı. Bunlardan 

batı yönünde olan Hz. Peygamberdi çünkü peygamberlerin sonuncusuydu. Doğu yönünde 

olan ise Hz. Ali idi. Çünkü o velilerin ilkiydi. Top, Batı yönündeki yiğitte Hz. Peygamberde 

kaldı. Bu peygamberlik topuydu.141  

Bu sefer Azrail peygamberimize sorular sorar, ilgi çekici bir soruya burada yer verelim: 

“Allah katından yukarıda 70 bin perde bulunduğu daha yukarıda vuslat bahçesi, daha da 

yukarı da bir deniz vardır. Bu deniz ilim denizidir. İçerisinde bir hücre, hücrenin içinde 4000 

kitabdan 4 eksik kitap vardır. Bu dört kitap ise Zebur, Tevrat, İncil ve Furkan’dır. Kalan ise 

gizli ilimdir.”142  

Şeriat ve hakikat ilminden beyan eder başlığında Hz. Peygamber ile Hz. Selman sorulu 

cevaplı konuşurlar. Sonra Hz. Peygamber Hz. Ali’ye selam gönderir. O da çeşitli öğütler 

verir:143  

 “İbadetin yağmuru gözyaşıdır. Gözyaşı dökmeyen kişinin ibadeti, kuru toprağa atılmış 

buğday gibi olur”144  

Şeriat kapısı Hz. Muhammed’e, tarikat kapısı Hz. Ali’ye verilmiştir. Çünkü Hakikati biz 

öğretirsek ona uymak sünnet olur. Hakikat ilmi ise zor bir ilimdir. Herkes onu uygulamaya 

güç yetiremez sünneti terk etmek dinen doğru değildir. Bu yüzden bizim öğretmemize izin 

verilmemiştir.145  

İman bahsinden, haram ve helalden beyan eder başlığında çok güzel benzetmelerle 

kavramlara açıklık getirilir. İmanın ilk basamağı ikrardır. İmanın gerekleri ve amelleri yok 
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eden haram fiiller sayılır ve bunlardan sakınılması gerektiği ifade edilir.  Bu bölümde de Hz. 

Ali-Hz. Selman ve kendini gizleyen Veysel Karani’nin karşılıklı konuşmaları yer alır.146  

Bülbülün ahvalinden beyan eder başlığının altında Cabbar kulunun bülbülle konuşmasına 

yer verilmiş. Sonrasında Cabbar Kulu Hz. Ali ile karşılaşır. Hz. Ali’nin kendisiyle 

konuşmadığı için gönlünden acaba bir saygısızlık mı ettim diye geçirir. Bu düşüncesi üzerine 

Cabbar kulu peygamberimizin başkanlık ettiği ‘Kırklar Meclisinde’ toplanır. Gönlünden 

geçirilen bu tutumu sorgular/yargılarlar. Sonunda Hz. Ali, Cabbar Kulunu affeder.147  

Kıyamet ahvalinden biraz şeyler beyan eder babında Hz. Ali ve Allah dostlarının 

konuşmalarını, sonra topluca Hz. Peygambere soru sormak için gidişleri anlatılır. Başlıkta 

birçok sorulu cevaplı konuşmalar geçer. Özellikle kıyamet ve adab konusu ele alınır. Ancak 

benim için dikkat çeken ortamda/mecliste bulunan insanlardır. Hz. Ali ve Allah dostlarının 

meclisinde Selman Farisi, Hacı Bektaşi Veli ve Mevlana isimlerinin geçmesidir. Yine Hz. 

Peygambere soru sormak için gittiklerinde Peygamberin yanında sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. 

Ömer ve Hz. Osman bulunmaktadır. Bu sıralama ehlisünnetin klasik sınıflandırmasıyla birebir 

örtüşmektedir. Bu durum Şii gelenekte olmayan bir durumdur. Hz. Ali peygamberimizin elini 

öptükten sonra sırayla üç halifenin de ellerini öper.148  

Dünyanın ahvalinden bahseden bölümde bu dünya yaşlı, ağzında dişi olmayan bir kadına 

benzetilir. Karşılıklı olarak konuşurlar. Dünya kendisine öğüt verir. Dünyaya aldanmamasını, 

geçici olanı kalıcı olana tercih etmemesini söyler.149  

Derviş diye neye derler, keşf diye neye derler, onları beyan eder başlığında keşf konusu 

ele alınır. Keşf bedenle mi yoksa ruhla mı olur? Bu makama nasıl ulaşılır? Bu makamın 

birinci aşaması yani şeriat, Hz. Peygamberce öğretilir. Diğer ilimler Hz. Ali tarafından 

öğretilir. Yedi perde kalkınca kişi artık bu makama ulaşmış olur. Artık Kâbe de namaz kılar, 

yardım isteyen zorda kalmışlara yardım eder.150  

Eserin birçok yerinde namaz kelimesinin geçtiği cümleler var. Örneğin; ‘Cabbar Kulu 

sabah namazını kıldım. Oturuyordum. İmam Ayetel kürsiyi okudu’ ifadesi bunu 

göstermektedir.151  
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Balkan-ı Ba’s ahvalinden bahseder başlıklı bölümde Balkan-ı Ba’s ismindeki mürşidin 

kariyerinin artması sonucu kibrinin arttığı ve bu sebeple imansız olarak göçtüğü konu edilir. 

Öteki dünyada Cabbar Kulu da yanında oturan kişinin sakalı ile ilgili gönlünde geçen 

düşüncelerden dolayı Balkan-ı Ba’s’ın atıldığı yere götürülür. Burada karşılıklı konuşurlar. 

Cabbar Kulu tevbe eder, gözyaşı döker. Allah’ta affeder. Veysel Karani burağına binmiş 

olarak gelir. Şefaat şartının kalbinde zerre miktarı iman olması şartına bağlı olduğu, imansız 

gidene şefaat edilmeyeceğini söyler.152  

Kitabın son bölümünde eserin bitiş tarihi olarak Hicri 1165 tarihi verilmiş ve şu notla 

bitmiş. Bu kitabı Hz. Peygamber yazdırmış olduğunu beyan ediyor. Kitabın ismini ise, 

‘Hüsn-i Hasen’ koymuştur der.153  

Bu nottan sonra sonradan eklenen bölüm ile eserin tamamını bitirmiş oluyoruz. 

Yararlık bahsinden beyan eder başlığında Cabbar kulu Hz. Peygamberi dört dostu (Cihar-ı 

Yar) ile birlikte otururken gördü. (Bu eserde ikinci kez dört halife isimi sırayla ve saygıyla 

anılmıştır.) Hz. Peygamber ‘Yarar neye derler?’ diye oradakilere soru sorar. Hepsi sırayla 

cevap verir. Hz. Peygamber ise Yararı ‘ölmeden önce ölene derler, düşmanını bilene derler, 

zerreyi bulana derler, davasız ameli olana derler’ diye kendi cevaplar, soruya devam edilir. 

‘davalı amel neye denir’ diye sorulur sorusuna Hz. Peygamber abdest, namaz, oruç gibi 

ibadetleri yaparken başkasına eziyet vermeden her işini mümkünse kendisinin yapması 

gerektiğini örneklerle açıklar.154 Herkes kendi işini kendi yapmalıdır. İmkân var ise abdestini 

kendi almalı, seccadeyi kendi sermelidir. Bir başkasından istememelidir. Oruç tuttuğunda eğer 

misafir değilse kendi kazandığını yemelidir.155  

Hz. Peygamber dedi: “Ya Ali! Allah Teala beş şey emir eyledi. Evvel şehadet, andan 

salât, andan savm, andan zekât, hacca varun diyi, buyurdu. Allah ‘hacca kendi malınızla 

gidin’ ‘Başkasının malıyla gidin’ demedi. ‘kendi malınızın zekâtını başkasının malından 

verin’ demedi. ‘Orucunuzu başkasına tutturun’ demedi. ‘Namazınızı başkasına kıldırın’ 

demedi. ‘Allah’tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna 

başkasına tanıklık ettirin’ demedi. ‘Tanıklığı kendi diliniz ve kalbinizle edin’ dedi.”156  

“Mahşer günü Allahu Tela’nın divanı kurulduğunda, sana lazım olacak olan imandır. 

Senden isteyecekleri şehadettir, savmdur, salatdur. Malın var ise zekatdur, hayırlı ameldür. 
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Bunlar olmadıktan sonra hiçbir şeyle kurtulamazsın. Malım çoktu, dünya padişahıydım, şu 

kadar bilgi öğrenmiştim. Allah dostuydum, Ehl-i Beyt’tendi, şu kadar kâfiri kılıçtan 

geçirmiştim, bin defa hacca gitmiştim, kitap yazmıştım desen de kurtulamazsın. İbadet ve 

güzel işlerin varsa, sana Allahu Teala’dan yardım, bizden de şefaat olur. İbadet ve güzel işleri 

olmayan kişiye, ne Allahu Teala ne de bizden yardım olur. O kişi çaresiz bir derde düşer. 

Allah’ın gazabını hak eder. Ey Derviş! Sana bu kitabı Allah’ın emriyle biz yazdırdık. Biz bu 

kitabı sana içindekileri okuman ve uygulaman, kendini eğitmen ve Müslümanlara faydalı 

olman amacıyla yazdırdık. Ey derviş! Kendini eğitmedikten, iman sahibi olmadıktan, ibadet 

ve güzel işler yapmadıktan sonra, bunun gibi yüz bin tane kitap yazsan da sana faydası 

olmaz.157  

 

2.8. Hızırnâme 

Kitabın giriş kısmında yayına hazırlayanlarca bazı özet bilgiler yer almaktadır.  

Kitabın orijinali 166 varaktır. Satır sayısı 12 veya 14 satırdır. Kitaba ismini veren 

Hızırname bölümünün sonunda bitiş tarihi olarak hicri 1265 tarihi verilmiştir. Bu da Miladi 

olarak 19. yüzyıl 1848 yıla tekabül etmektedir. Kitaba eklenen bölümün sonunda ise bir yıl 

sonrası miladi hesaba göre 1849 tarihi verilmiştir.  

Kitab, Amasya’da yaşadığı sanılan Seyyid Alizade Hasan b. Müslim tarafından kaleme 

alınmıştır.  

“Hızırname, hem İmam Cafer hem de Şeyh Safi Buyruklarıyla akraba, ama onları da 

kapsayan farklı bir eserdir.”158  

Giriş bölümünde, yayına hazırlayanlarca, Hızırname de ismi geçen tarihi kişilikler 

sıralanmıştır. “Hz. Ali tek başına zikredildiğinde, Şah, Şah-ı Merdan, Sultan Ali, Aliyyul 

Murtaza, Şah-ı Hub gibi isim ve tamlamalar kullanılmaktadır.159  

“Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in isimleri bazen ‘Şebber u Şübber olarak ta geçer. Bilindiği 

bu isimler İbranicedir. Hz. Cebrail tarafından Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Hz. 

Peygamberde bu adları kavminin anlayamayacağını düşünür. Dolayısıyla halkında 

anlayabileceği kendi dillerinde isimlerle değiştirilmesini ister. Bunun üzerine Cebrail, Şebber 

ve Şübber kelimelerinin Arapçadaki karşılığı olan Hasan ve Hüseyin adlarını getirir.”160  
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Yine sayılan isimler arasında Alevi büyükleri de vardır: “on yedi kemerbest”, Hacı 

Bektaşi Veli, Abdal Musa Sultan, Battal Gazi, Şeyh Safi, Şah Hatayi,161 Baba Kaygusuz, Kızıl 

Deli Sultan, Hallac-ı Mansur, Nesimi, Şah Firaz, Abdal Melek, Şah Huşenk, Sultan Veyis” 

vs.162  

Eser orijinal metin Latin harflerine çevrilerek verilmiş, Türkçe sadeleştirme diğer 

eserlerde yapıldığı gibi verilmemiş.  

Eserin ilk bölümünde İmam Cafer-i Sadık ile Şeyh Safi’nin sorulu cevablı konuşmaları 

yer alır.  

Şeyh Safi, İmam Cafer-i Sadık’a “tarik-i evliya nedir?” diye sorduğunda cevap olarak 

“Muhammed Ali’nin buyurduğunda gidesin” dedi.163 Şeyh Safi devamla: “Muhammed 

Ali’nin buyurduğu nedir?” diye sordu. İmam Cafer, “evvel şeriatı muhkem eyleyesin, ondan 

sonra tarikatı muhkem eyleyesin, ondan sonra marifeti muhkem eyleyesin, ondan sonra 

hakikati muhkem eyleyesin” cevabını verir.164  

İmam Cafer, “Talib pirine nice gerektir?” sorusunun cevabını yine kendisi verir. “… 

yuyucuya ölünce nasıl muti olursan talib pirine öyle muti olsa gerektir.” dedi  

İmam Cafer’e göre İman ikrardır. İkrarsız iman olmaz.165 İkrar ise, Hakkı bir bilip, Resulü 

hak bilmektir.166  

“Talib nedir, üçler nedir?” sorusuna benzetmelerle cevap verilir: Talib Mürşidine ‘Sen 

Halıkımsın ben senin kulunum’ der gibi yada ‘sen benim erimsin ben senin avratınım’ der 

gibi bağlanmalıdır. ‘sen benim erimsin ben senin avratınım’ sözüne ise açıklama getirerek 

şöyle devam eder. ‘Talibin ikrarı nikâh’ gibidir. Nasıl ki nikâhsız evlilik olmaz ise sözünden 

dönen/yoldan ayrılan, talib de dul kadın gibi olur. Dul kadını kim olsa ister. Benzetme/ 

teşbihleri şöylece bitirir. Dul kadının taliplisi insandır. Ancak şeyhinden ayrılan talibin 

taliplisi dünyada şeytan olacaktır. Ahirette ise Cehennem bile onu kabul etmeyecektir.’ 

denilerek ahiretteki karşılaşacakları resmedilir. Bu söz tarikatta yaygın olan ve Bayezıd-ı 

Bestamiye atfedilen “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” ifadesi ile paralellik arz etmektedir.167  
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Oniki farz önce kısaca, sonra da ayrıntılı olarak anlatılır. En sonunda her bir farz on iki 

imamdan birine nisbet edilir. Hangi farzı yerine getirmez isen o imamın şefaatinden mahrum 

olunacağı ifade edilir.168  

Mürebbinin özellikleri anlatılır: mürebbinin dört kapısı sayılır: 

1. Mürebbi kapısı ateş gibidir. Ateş çiği pişirir, 

2. Mürebbi kapısı değirmen gibidir. Değirmen daneyi öğütür, 

3. Mürebbi kapısı su gibidir. Susuz değirmen işe yaramaz, 

4. Mürebbi kapısı tuz gibidir. Tuzsuz yemek yenmez.169  

 

Allah ile İmam Cafer-i Sadık arasında geçen konuşmalarda Allah, İmam Caferi Sadık’a 

oniki farzı emrettikten sonra şöyle buyurdu: “bir emanetim var, yerine getirsinler” diye 

buyurdu ve “bu emanet nedir dersen; dört kapıyı, kırk makamı, oniki farzı yerine 

getirsinler”170 dedikten sonra bu başlıklar ayrıntılı olarak anlatılır. Örneğin, dört kapının 

birincisi rehber kapısıdır. Kırk makamın onu rehber kapısındadır.171  

İkinci kapı musahip kapısıdır.  Kırk makamın onu musahip kapısındadır.172 Üçüncü kapı 

mürebbi kapısıdır. Kırk makamın onu mürebbi kapısındadır.173 Dördüncü kapı mürşid 

kapısıdır. Kırk makamın onu mürşid kapısındadır.174 Her kapı içerisinde on makam sayılır.  

Eserde başlık yöntemi kullanılmadığından konular iç içe geçmiş birbirleriyle bağlantılıdır. 

203. sayfadan itibaren (varak 42b) Hızır Nebi gelir, bölüm sonuna kadar hikâyesi devam eder 

ve kitabın sonunu müellifin duasıyla sona erer.175  

Vahdet-i vücud’a atıf son kısım şöyle bitirir: “Ya Hızır Nebi, senin gibi Şah-ı Cihan 

gelmeye, Ey benim canım Hızır ve özü özüm, şahlar canım Hızır, baki dünya menem. Ya 

Hızır, nebiler içinde server-i Muhammed menem. Veliler içinde Ali menem. … (aynı 

nakaratla oniki imam sayılır) …Ya Hızır, Şah Abbas menem. Ya Hızır, İsm-i A’zam menem. 

Ya Hızır Allah Allah gerçeğe Hu menem.”176  
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Hızır Nebi ile Allah arasındaki sembolik konuşmalar Cehennem, Cennet (dört çeşme, tuba 

ağacı, süt, bal nehirleri, bahçeler), Mizan, Sırat köprüsü, Azazil/iblis, dört melek, zebaniler, 

âdemoğlu ve yetmiş iki millet vs yaratılması emrini Hızır Nebi yerine getirir. Her bir 

yaratılma binlerce yıl sürer. Yetmiş iki milletten sadece ‘Guruh-ı Naci’ ismi verilen millet 

kurtuluşa erer. Allah bu gurubu sever. Guruh-ı Naci kimdir? Diye sorarsanız cevabı bellidir. 

Muhammed Ali’nin yolunu ve erkânını takib edenlerdir.177  

Azazil’in/İblis’in ‘ulu bir melek’ olduğu tezi burada da geçiyor.178  

Eser, müellifin sahibinin duası ile bölüm bitiyor. 1264/1848 Amasya ibaresi, aşağıda verilen 

yeni bölümünde ise, 1265 senesinde tamamlanmıştır ibaresi yer almaktadır.  

Yeni bölüm Âlemlerin Rabbine Hamd ve Hz. Muhammed’e salât ve selam ile başlıyor.179 

Bu bölümde tarikat ekollerinde hadis olarak bildirilen meşhur söz konusu edilmiş. “Levlake 

levlak lema halaktü’l-eflak” “Seni kendim için yarattım, âlemi ise senin için yarattım.” “Kim 

evladımdan başkasını şeyh edinirse, onun şeyhi şeytandır”  Sonra Hz. Musa’nın Allah’tan 

Muhammed ümmetini, Ramazan ayını, kadir gecesini, Cuma gününü, oniki uluyu, şem’-i 

çırayı ve bedr-i Münir-i ekberi ister ancak tüm bunların Muhammed’e verildiği ifade edilir. 

Sonra Hz. Peygamberimizden bazı hadisler rivayet edilir.180  

Bu bölüme Şefaat nasıldır ve öncelikle kimleredir başlığı atılmış.181 Bu hutbe-i Düvazdeh 

imam Allah’ın rahmeti tüm imamların üzerine olsun, başlığında önce Peygamberimize, 

Fâtımatü’z Zehra’ya, Hadicetü’l Kübra’ya ve oniki imam çeşitli özellikleri sayılarak anılır ve 

salât ve selam üzerine olsun ibaresiyle bitirilir.182 Bu babda, yine Allah’a hamdü sena’dan 

Resule salât ve selamdan sonra sırayla on iki imam ve Hz Fatıma’ya salât ve selam 

getirilir.183  

Son babda başta Hz Muhammed olmak üzere oniki imamın kaç yaşında vefat ettiği, kim 

tarafından şehid edildiği ve nerede yatar, onu bildirir. Metinde geçen bilgileri tablo haline 

getirerek istifadenize sunuyoruz. Önce Hz. Muhammed ile başlamakta sonra diğer imamlarla 
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devam etmektedir. “Hz. Muhammed (s.a.v) kırk yaşında nübüvvet geldi. Altmış üç vefat etti. 

Medine’de yatar.”184 
 Oniki  

İmam 
İmamlık 
Süresi 

Vefat  
Yaşı 

Kim Tarafından 
Şehid Edildiği 

Nerede 
Yattığı 

1. Ali ibni Ebi Talib 5 yıl  63 yaş İbn-i Mülcem Kufe Mescidinde şehid etti. Necef  

2. İmam Hasan 6 ay 47 yaş İbn-i Asber’in kızı/eşi Medine  

3. İmam Hüseyin Birkaç yıl 55 yaş Şimr-i lâin şehid etti. Kerbela  

4. İmam Zeyne’l Abidin 22 yıl  41 yaş Mervan oğlu Velid şehid etti Medine 

5. İmam Muhammed Bakır 18 yaş 49 yaş Abdulmelik oğlu Hişam şehid etti. Medine 

6. İmam Cafer-i Sadık 34 yaş 65 yaş Mansur Kufe’de şehit etti Medine 

7. İmam Musa Kazım 5 yaş 55 yaş Hadud elinden şehid oldu Bağdat  

8. İmam Musa Rıza 2 yaş 55 yaş Meymun şehid etti. Horasan  

9. İmam Muhammed Taki 7 yaş 25 yaş Müstakim şehid etti. Bağdat  

10. İmam Ali en Naki 33 yaş 54 yaş Muhsin şehid etti Samarra 

11. İmam Hasan el Askeri 6 yaş 28 yaş ------------- Samarra  

12. İmam Muhammed 

Mehdiyyü’z-zaman 

  Şaban ayının evveli Samarra’da gaib oldu.  

  

2.9.  İlm-i Câvidân 

Cavidan kelime olarak, sonsuzluk, ebedilik anlamlarına gelir. İlm-i Cavidan, ‘ebedilik 

ilmi’ anlamı verilebilir. Kitabın yazarı Virani babanın kimliği hakkında yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak Abdulbaki Gölpınarlı, Pir Sultan Abdal isimli eserinde Virani 

Baba’yı ‘Yedi Ozan’ arasında sayar.185  

Aldülbaki Gölpınarlı Alevi Bektaşi Nefesleri adlı eserinde, Virani Baba’nın, 1587–1628 

yılları arasında yaşayan Şah Abbas’la görüştüğünü söylemektedir. Gölpınarlı ilginç bir 

konuya değinmiş. Bektaşi geleneğinde Virani’nin ölmediği, sırrolduğu şeklinde bir inancın 

bulunduğunu nakletmektedir. Necef Bektaşi Dergâhı’nda üstünde tacı olan bir sütunun 

Virani’nin sırrolduğu mekân kabul edilerek ziyaret edildiği de Gölpınarlı’nın bize ulaştırdığı 

bilgiler arasındadır.186  

Virani Baba, Caferi olduğunu deyişlerinde ifade etmektedir.187  

 İlmi Cavidan da yüz civarında ayet ve otuz civarında hadis geçtiğini, bunun da Virani 

Baba’nın ayet ve hadis bilgisine sahip olduğunu gösterdiğini ifade eder.188  
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Eseri yayına hazırlayan kişilerin yaptığı araştırmaya göre İlm-i Cavidan’ın Anadolu’da 

birçok nüshasının olduğu, ancak kendilerinin Çorum ve Amasya’da yaptıkları araştırmada iki 

nüsha bulabildiklerini ifade ederler. Bunlardan birisi Amasya Merzifon’da ikamet eden Turan 

Sadık Dede’nin özel kütüphanesinde bulunan nüshadır. Bu nüshanın sonunda (varak 37a, 

S:348) şöyle bir kayıt bulunmaktadır: 

“Bu kitabın sahibi, yüce Celveti tarikatının muhibbi ve Alevi velayetinin şahının bendesi 

şehid-zade Meftuni, ceddi hidayete ermiş, Halveti ve Nakşî şeyh Muhammed olan şeyh Ali’nin 

oğlu Seyyid Hasan Hüsni’dir.”189  

Eserin son sayfasındaki mühürde Hicri 1290 (M 1873) tarihi yazılıdır. Eser 37 varaktır. 

Eserde Fatiha ve besmelenin tefsiri yer almaktadır. Ancak alışık olmadığımız bir tefsir 

türüdür. İşari/Bâtıni tefsir denilen yöntemle açıklamaya çalışmıştır. Bu tefsirde sayılar önemli 

yer tutar.  

Fatiha tefsirinde Fatiha’nın her kelimesine karşılık Kuran’da Huruf-u Mukatta harflerle 

başlayan ayetleri karşılık vermiş/eşleştirmiş. Kuran’da 24 sure Hurufu Mukatta denilen 

harflerle başlar.  

Eserde Hz. Ali, Hz. Muhammed ile aynı nurdan yaratılmış olduğunu ifade edilir. Bu 

görüşünü Hz. Peygamberin; “Ey Ali! Etin etimdir, kanın kanımdır, ruhun ruhumdur, cismin 

cismimdir” ve Benimle Ali bir nurdandır” hadislerine dayandırmaktadır. Hz. Ali, Veliyy-i 

Yezdani, Sahib-i te’vil-i Kur’ani, Şah-ı Merdan, Şah-ı Kerem ve İmam Muhterem isimleriyle 

de anılır. (Vk:11a, v20b)190 

Oniki imam eserde birkaç defa sayılmaktadır. (Vk:2a, 14b-15a, 18b, 29b) 

Dört kapı kırk makam da diğer Alevi Bektaşi kaynak eserlerinde olduğu gibi bu eserde 

de konu edilmektedir. 

Eserde ibadetlerde anılır. Salât/namaz, savm/oruç, hacc, zekât gibi temel ibadetler. Vr:24a, 4a 

Namazın elli vakitten beş vakte indirildiği, beş vakit namazın elli vakit namazın yerine 

geçtiği, ifade edilir. Vr:12b Namazı üç bölüme ayırır. Mukim olanın namazı/salât-ı hazer, 

seferde olanın namazı/salât-ı sefer ve Cuma namazı/salât-ı Cuma. Vr:24a Eserde abdestin farzı 4 

olarak sayılır. Vr:24a, 25a Orucunda namaz gibi miraç gecesi 60 gün olarak farz kılındığını, Hz. 

Peygamberin daha sonra 30 indirdiğini, 30 gün oruç tutanın bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi 

olacağı belirtilir. (Vr:23b)191 
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Fena Kavramı: Bektaşiliğin piri Hacı Bektaş Veli de, talibin benliğini yok etmesini 

(fena) ve fakirliği seçmesini tavsiye etmektedir. Hünkâr ‘fakr u fena’yı ise şu şekilde 

açıklamaktadır: “Fenâ, kendi sıfatlarından kurtulmak demektir. Derviş, varlıklar âleminde 

gönlünü uyanık tutmalıdır. Gönlünde Allah’tan başka bir şeyi var görmemeli ve bilmemelidir. 

Hacı Bektaş Veli, Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye, s.11 fena ise, Allah’tan başkasından kopmaktır. Hacı 

Bektaş Veli, Makalt-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye, s.28 Fakirlik, Allah’tan başkasını istemeyi bırakmak, yani 

Allah’tan başkasına doymuş olmaktır. Fakirlik barış içinde barış, bağlılık içinde bağlılık, 

Allah’tan başkasından bir şey istememenin getirdiği mükemmel huzur, Allah’tan başkasına 

muhtaç olmamanın içindeki ihtiyaçsızlık olgunluğudur. (Hacı Bektaş Veli, Makalt-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı 

Ayniyye, s.27–28) 192 
Virani baba, talibi Hakk’tan uzaklaştıran on iki nesneden bahsetmektedir. Bunlar:  

1. Nefsin hevası 

2. Tama’ 

3. Hırs 

4. Adavet 

5. Kibir 

6. Kin 

7. Hased 

8. Almak  

9. Satmak 

10. Fena mülkünün lezzeti 

11. Yalan  

12. Cimrilik  

Âdem’i hidayete ulaşmaktan alıkoyan on iki nesne bunlardır. (vr:16b,)193  

Eseri hazırlayanlara göre, “İlm-i Cavidan, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin 

rehberliğinde inanç, ibadet ve ahlak eğitimi yapan, muhtaç olan gönülleri Allah, Muhammed 

ve Ali sevgisi ile dolduran, dini-tasavvufi bir eserdir.”194  

“İmdi ey talib-i Fakr u Fenâ!” ifadesi eserin başından sonuna kadar bir kalıp olarak 

kullanılmış.  

O halde kör olan kimse, ne şeriat, ne tarikat, ne ma’rifet ve ne de hakikati görebilir. 

Öyleyse, gözünü dört kapıya açmayan, kendi varacağı yeri ve maneviyattaki seviyesini 
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bilmeyen kimse, Hakk’ın yüzünü göremez. Bu dünyada iken, ahrette varacağı yeri göremeyen 

kimse insan değildir. İnsan olmayan aşağılıktır. Aşağılık kimse hak sözünü işitmez. Hak 

sözünü işitmeyen ve Erenlerin yüzünü görmeyenin neye faydası olur ki? Onda ne bilgi olur 

ki? O halde ey (Allah’a kavuşmak) isteyen kimse! Eğer anladınsa, El-Hamdü li’llah (hamd 

Allah’a mahsustur) desen bu anlama gelmektedir. Ayrıca Rabbü’l âlemin (âlemlerin Rabbi) 

yani âlemlerin sahibi ve rızıklandırıcısı demenin anlamı; âlemin aslı, atası demektir. Ata’dan 

kastedilen fatiha’dır. Fatiha’dan kastedilen ‘kitabın anası’dır. Kitabın anasından kastedilen 

‘yedi ayet’tir. Yedi ayetten kastedilen yedi noktadır. Yedi noktadan kastedilen bir ‘elif’tir. 

Bir ‘elif’ten kastedilen Kur’an-ı Kerim’in bütünüdür. Kur’an-ı Kerim’in bütününden 

kastedilen, yüz on dört suredir. Yüz on dört sureden kastedilen altı bin altı yüz altmışaltı 

ayettir ve ondan kastedilen de on sekiz bin âlemdir. Âlem’den kastedilen ‘Âdem’dir 

‘Âdem’den kastedilen Muhammed, Ali ve onların ehli Beyt’idir. Muhammed Ali’nin Ehl-i 

Beyt’inin niteliklerini bilmektir.195  
(Rabbü’l âlemin  âlemin aslı, atası  Fatiha kitabın anası  yedi ayet  yedi nokta elif  Kur’an-ı 

Kerim  114 sure 6666 ayettir  18 bin âlem Âdem Muhammed, Ali ve ehli Beyt.) 

Fenayı şöyle açıklar: İmdi Fenanın manası şudur. Fenadan (murad) likadır. Likadan  

(murad), bekadır. Bekadan murad, Âdem’dir. Âdem’den murad, insanın zatını ve sıfatını 

bilmektir. Zahir ve batınını bilmektir. Zira (âdem) âlemin secde ettiği varlıktır. Bu yüzden Hz. 

Muhammed (sav) “mü’minin kalbi Allah’ın evi, Allah’ın tahtı ve Allah’ın hazinesidir.” 

(Beytullah, arşullah, hazinetullah) Ademin gönlü saf bir aynadır. O ayna, Allah’ın 

güzelliğinin yansıdığı kalptir. Kulluk secdesi ve gönlün sevgiyle akması, Allah’ın Kâbe’sinde 

olmaktadır. O halde bu gönül Kabesini tavaf edebilen kimseye, bütün varlığını yağmaya 

vermesi farz ve vacibdir. Fakr u fena ola. (O kimse gönlünü mal mülk sevgisinden boşaltmalı 

ve maddi varlıklardan sıyrılarak, Hakk’a ulaşmalıdır).196  

Ey Hakk’a kavuşmak isteyen kimse/Ey Talib Fatihatü’l Kitab’ın dört unsur gibi dört ismi 

bulunmaktadır. (Fatihatü’l Kitab, El Hamd, Seb’ul Mesani Ümmü’l-Kitab) Kâinatın aslı ateş, 

rüzgâr, su ve topraktır.197  

Bir kimsenin pirlerin yardımı olmadan kendisini bilmesi mümkün değildir. Bir kimsenin 

kendi yaratılış (sırrını) ilimle bulması da mümkün değildir… Pirler kişiyi dört unsurla tekrar 

yoğurur ve ona yeniden şekil verirler. Seni şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarıyla 

Âdem’in karnından geldiğin gibi yeniden dünyaya getirirler. Nitekim bir kişi annesinden iki 
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defa doğmazsa, Âdem (sıfatını) kazanamaz. Bunlardan birisi anneden, diğeri ise pirlerden 

(dünyaya) gelmektir ki bu makam taklit (makamı)dır. Yani bir kimse annesinden doğduğunda, 

cehalet nuru üzerine doğmuş olur. Pirine eriştiğinde ise hak yolunun nuruna ulaşır. O zaman 

kişi Hakk’ın yolunu bulup, kendisini/zatını ve niteliklerini/sıfatını öğrenebilir.198  

 

Hz. Ali şöyle buyurmaktadır: “Şeriat bir sudur. Öncelikle şeriat suyunda yıkanmayan, 

Müslüman olmaz. Tarikat bir ateştir. Ateşte yanmayan pişmez ve olgunlaşmaz. Ma’rifet bir 

rüzgârdır. (Rüzgâr) esmeyince, sular akmaz, ateş yanmaz ve çiylik pişmez. Her şey 

bağlanır”199  

Besmeledeki “Ba”nın altındaki nokta bizzat Ali’dir.200  

Bu dört harfin üzerinde olan on iki nokta sayısınca on iki imam gelmiştir. On iki imamın 

nesli ve çocukları, ondört temiz masumdur. Onların anası Haticetü’l Kübra ve Fatımatü’z-

Zehra’dır. Bunlar, evrenin aslı sayısınca yirmi sekizdir. Bütün varlıklar bunların muhabbeti 

için var olmuşlardır. Bu yirmi sekiz harf, Hz. Muhammed sayısınca gelmiştir ki insanın 

yüzüdür. Secdegâh-ı kâinattır/evrenin secde ettiği yerdir. 12 imam ve hazreti Hatice ve fatıma 

ve 14 masum toplam yirmisekiz eder. Muhammed-Ali bir kişidir ve Lamelif karşılığında 

gelmiştir.201 (Toplam yirmidokuz etti.)  

Evrenin aslı Hak’tır. Hak, Muhammed-Ali’dir. Onların Ehl-i Beytini ve evlatlarını 

bilmektir.202  
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 1 2 3 4 

Yaratılıştaki Dört unsur Su Yel Ateş Toprak 

Dört ruh Ruh-ı Nebati Ruh-ı Hayvani Ruh-ı cismani Ruh-ı insani 

Dört Dergâh (Hânkâh) Kulak Burun Göz Ağız  

Dört Müvekkil Nefs-i emmare Nefs-i levvame Nefs-i mülhime Nefs-i mutmainne 

Dört Âlem Âlem-i nâsut Âlem-i lâhut Âlem-i melekût Âlem-i ceberrut 

Dört melek  Cebrail  Mikail  İsrafil  Azrail  

Dört kuvvet  İşitme kuvveti  Koklama kuvveti Görme kuvveti  Tatma kuvveti 

Dört kitab  Zebur  Tevrat  İncil  Kur’an 

Dört harf  Pa  Ça  Ja  Na  



Bu bölümden itibaren Fatiha suresinin tefsiri farklı bir biçimde yapılır. Her kelimenin 

karşılığı için Kur’an’da hurufu mukatta harflerle başlayan ayetler mushaftaki sıralamağa göre 

verilir. Aşağıda özetlenerek tablo halinde verilmiştir.203  

Her bir kelime ayetle karşılandıktan sonra 

şöyle der: “Yüzündeki çizgiler, Hakk’a götüren 

yollardır. Bu yirmi sekiz surenin başında gelen 

mukattaat harfleri, Fatiha Suresinin içerisinde 

açıklanmaktadır. Bu nedenle bütün ilahi 

kaynaklı dinlerin kitaplarının aslı, Fatiha 

Suresidir.204  

Fatiha Suresinin tefsirinin ardından besmele 

tefsirine geçiyor.205 (Aslında önceki sayfalarda 

da besmeleden bahsetmişti. Fatiha suresi ile 

besmele tefsirinin nerede bittiği nerede 

başladığı belli değil. İç içe girmiş durumdadır. 

Bazen Fatiha suresi tefsir edilirken birden 

besmele tefsirine de geçilebilir.) 

Eserin büyük bir kısmında sayılar önemli bir 

yer tutmakta olduğunu söylemiştik. Besmele 

tefsiri de sayılarla yapılıyor.   

“Bismillah Kur’an’ın başında olduğu için 

Zat’ın ismidir. Bu nedenle bir işe Besmelesiz 

başlamak haramdır. Çünkü Besmele Allah’ın 

ismidir”206 girişinden sonra namazdan Kuran’ın 

üç kısımdan meydana (muhkem+müteşabih+ 

mukatta harfler) geldiğinden, orucun ilk etapta 60 gün olduğundan sonrasında 30 güne 

indirildiğinden, namazın önce 50 vakit farz kılındığından sonra 5 vakte düşürüldüğünden, 

abdestin farzlarından ve secde çeşitlerinden bahseder.207 (tüm bu bilgiler verilirken sayısal 

hesaplarda yapılıyor) 
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1.  Bismillah 3/Al-i İmran 1–2 

2.  Er rahmanni’r-Rahim 10/Yunus 1 

3.  El-Hamdü li’llah 12/Yusuf 12 

4.  Rab  13/Rad 1 

5.  el-Âlemin 14/İbrahim 1 

6.  er-Rahman 15/Hicr 1 

7.  er-Rahim 19/Meryem 1 

8.  Maliki  20/Ta-Ha 1–5 

9.  Yevmüd-din 26/Şuara 1–2 

10.  İyyake  27/Neml 1 

11.  Na’büdü 29/Ankebut 1–2 

12.  Ve iyyake 30/Rum 1–2 

13.  Nestain  31/Lokman 1–3 

14.  İhdina  32/Secde 1–2 

15.  es-sıratü 36/Ya-Sin 1–4 

16.  el-Müstakim 38/Sad 1–2 

17.  Sırâte’llezine 41/Fussilet 1–2 

18.  En’amte 42/Şura 1–3 

19.  Aleyhim  43/Zuhruf 1–3 

20.  Gayri  44/Duhan 1–3 

21.  el-mağdubi 45/Casiye 1–2 

22.  Aleyhim  46/Ahkaf 1–2 

23.  Ve lâ 50/Kaf 1 

24.  Ed dâllin 68/Kalem 1 



Şeriat, tarikat, ma’rifet ve hakikat dört kapıdır. Bu dört kapının üzerine on sekiz bin 

âlemin düzeni kurulmuştur.208 Dört kapının birincisi şeriat, ikincisi tarikat, üçüncüsü ma’rifet, 

dördüncüsü hakikattir. Şeriat evren üzerinedir ve bütünüyle konuşmadır. Konuşma ağızdan 

gelir. Ağız on kapıdır. Tarikat edeb üzerinedir. Edeb göz üzerinedir. Göz on kapıdır. Ma’rifet 

amel üzerinedir. Amel kulak üzerinedir. Kulakta on kapıdır. Hakikat hayâ üzerinedir. Hayâ 

burun üzerinedir. Burun da on kapıdır. O halde azizim! Bir kimse de ilim olmazsa, edeb 

olmaz. Edeb olmazsa, amel olmaz. Amel olmazsa, hayâ olmaz. Hayâ olmazsa, insan olmaz. 

İnsan olmayan konuşan hayvandır. Çünkü ilim amel üzerine; edeb de hayâ üzerine 

kurulmuştur. Hayâ insan üzerine; insan iman üzerinedir.209  

Eserde ara ara deyişler yer alır. Bu deyişlerden birisinde Hz. Muhammed, Hz. Ali/Haydar, 

oniki imam sayılır. Nakarat kısmında ise ‘Caferiyem’ kelimesi tekrarlanır.210  

Pir’e bağlanmanın öneminden bahsettikten sonra Seyit Ali Sultan, baba Kaygusuz ve 

Kemal-i Ummi isimleri geçmektedir.211 

Öyleyse Bismillah Ali’dir ki yedi tane ismi bulunmaktadır.212 Bu yedi isim, yedi harften 

ibaret olan Bismillah sayısıncadır. “Be, sin, mim, elif, lam, he” Bütün cihana hükmeden 

Bismillah ve Ali’dir. Çünkü ikisi bir zattır.213  

Sonuç olarak Muhammed-Ali’nin Ehl-i Beyt’ini ve evlatlarını dört kapı ile bilmeyen, 

problemlerini çözemez ve kendisini kötülüğü emreden nefsin yönlendirmesinden 

kurtaramaz.214  

Müellif, eserini bir ayetle bitiriyor: 

“Senin güçlü olan Rabb’in, onların vasıflandırmalarından münezzehtir. Peygamberlere 

selam olsun. Âlemlerin Rabb’i Allah’a hamd olsun” 37/Saffat 180–182  

Hu dost, Şah’ım, Efendim. “Mim”, “ayn” , yâ hû215 (‘mim’ Hz. Muhammed’e ‘ayn’ Hz. 

Ali’ye işaret etmektedir.) 
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